
AM\1223934EL.docx PE680.885v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

2013/0186(COD)

8.2.2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
330 - 707
Σχέδιο έκθεσης
Marian-Jean Marinescu
(PE662.138v01-00)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (αναδιατύπωση)

Πρόταση κανονισμού
(COM(2020)0579 – C9-0334/2020 – 2013/0186(COD))



PE680.885v01-00 2/230 AM\1223934EL.docx

EL

AM_Com_LegReport



AM\1223934EL.docx 3/230 PE680.885v01-00

EL

Τροπολογία 330
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όροι σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
CNS, AIS, ADS, MET και τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

παροχή υπηρεσιών CNS, AIS, ADS, MET 
και τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας

Or. en

Τροπολογία 331
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν 
να προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, 
ADS ή MET υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

1. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 332
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, ADS 
ή MET υπό τους όρους της αγοράς, όταν 
αυτό ωφελεί τους χρήστες του εναέριου 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας προμηθεύονται υπηρεσίες 
CNS, AIS, ADS ή MET υπό τους όρους 
της αγοράς, εκτός εάν αποδείξουν στις 
εθνικές εποπτικές αρχές ότι η προμήθεια 
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χώρου λόγω βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

θα είχε ως αποτέλεσμα απώλεια 
οικονομικής αποδοτικότητας εις βάρος 
των χρηστών του εναέριου χώρου.

Or. en

Τροπολογία 333
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, ADS 
ή MET υπό τους όρους της αγοράς, όταν 
αυτό ωφελεί τους χρήστες του εναέριου 
χώρου λόγω βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, ADS 
ή MET υπό τους όρους της αγοράς, όταν 
αυτό δίνει τη δυνατότητα για βελτιωμένες 
επιδόσεις υπηρεσιών, ιδίως ως προς το 
κλίμα και το περιβάλλον, διατηρώντας 
παράλληλα την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 334
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, ADS 
ή MET υπό τους όρους της αγοράς, όταν 
αυτό ωφελεί τους χρήστες του εναέριου 
χώρου λόγω βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, ADS 
ή MET υπό τους όρους της αγοράς, όταν 
αυτό αιτιολογείται από παραμέτρους 
ποιότητας υπηρεσιών, ασφάλειας 
βελτιωμένης οικονομικής αποδοτικότητας 
και πιθανών περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δίδεται δέουσα προσοχή όχι μόνο στην πτυχή της οικονομικής αποδοτικότητας, 
αλλά και σε στοιχεία που αφορούν την ποιότητα της ασφάλειας των υπηρεσιών και του 
περιβάλλοντος. Η βελτιωμένη οικονομική αποδοτικότητα δεν θα πρέπει να είναι το 
αποκλειστικό σκεπτικό για την προμήθεια ορισμένων υπηρεσιών υπό τους όρους της αγοράς. Η 
απόφαση για το εάν οι τερματικές υπηρεσίες παρέχονται υπό τους όρους της αγοράς θα πρέπει 
να λαμβάνεται από το κράτος μέλος. 

Τροπολογία 335
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, ADS 
ή MET υπό τους όρους της αγοράς, όταν 
αυτό ωφελεί τους χρήστες του εναέριου 
χώρου λόγω βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, ADS 
ή MET υπό τους όρους της αγοράς, όταν 
αυτό ωφελεί τους χρήστες του εναέριου 
χώρου λόγω βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας και λειτουργικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τερματικές υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας για αεροδρόμια θα πρέπει να ελευθερωθούν σε 
εκούσια βάση όπως προτείνεται για τις υπηρεσίες CNS, AIS, ADS και MET. Η οικονομική 
αποδοτικότητα δεν θα πρέπει να είναι ο μοναδικός παράγοντας για τη λήψη αποφάσεων για τη 
μετάβαση προς τις υπηρεσίες υπό τους όρους της αγοράς.

Τροπολογία 336
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, ADS 
ή MET υπό τους όρους της αγοράς, όταν 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, ADS 
ή MET υπό τους όρους της αγοράς, όταν 
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αυτό ωφελεί τους χρήστες του εναέριου 
χώρου λόγω βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

αυτό δίνει τη δυνατότητα για βελτιωμένες 
επιδόσεις υπηρεσιών χωρίς επιζήμιες 
επιπτώσεις για την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 337
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, ADS 
ή MET υπό τους όρους της αγοράς, όταν 
αυτό ωφελεί τους χρήστες του εναέριου 
χώρου λόγω βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

1. . Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται μεμονωμένα ή από κοινού 
υπηρεσίες CNS, AIS, ADS ή MET υπό 
τους όρους της αγοράς, λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας και 
λειτουργικότητας.

Or. en

Τροπολογία 338
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, ADS 
ή MET υπό τους όρους της αγοράς, όταν 
αυτό ωφελεί τους χρήστες του εναέριου 
χώρου λόγω βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δύνανται να αποφασίζουν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες CNS, AIS, ή 
ADS υπό τους όρους της αγοράς, όταν 
αυτό ωφελεί τους χρήστες του εναέριου 
χώρου λόγω βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

Or. en
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Τροπολογία 339
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν για κατά πόσον οι 
υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας και οι MET παρέχονται υπό τους όρους της αγοράς στον 
εναέριο χώρο τους· αυτή η ευθύνη δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε (ιδιώτες) παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ή σε φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα καθορισμού των υπηρεσιών MET, και τον ATSP για έναν 
αερολιμένα ή απόφασης για τη θέσπιση όρων της αγοράς. Στην ΕΕ αυτές οι υπηρεσίες δεν 
θεωρούνται οικονομικές δραστηριότητες υπό τους όρους της αγοράς.

Τροπολογία 340
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
την προμήθεια τερματικών υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου και έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής αποδοτικότητας.

__________________
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1α Η διάταξη θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την κυριαρχία των κρατών μελών 
για ένα τόσο στρατηγικό πλεονέκτημα, 
και, επομένως, να αφήνει στα ίδια τα 
κράτη μέλη την επιλογή της 
απελευθέρωσης της υπηρεσίας όπως 
ισχύει, μεταξύ άλλων, στην Ισπανία, το 
ΗΒ και τη Σουηδία, με αποτέλεσμα το 
άνοιγμα της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 341
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό δίνει τη δυνατότητα για 
βελτιωμένες επιδόσεις υπηρεσιών, ιδίως 
ως προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 342
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου και έλεγχο προσέγγισηςυπό 
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όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής αποδοτικότητας 
καθώς και λειτουργικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τερματικές υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας για αεροδρόμια θα πρέπει να ελευθερωθούν σε 
εκούσια βάση όπως προτείνεται για τις υπηρεσίες CNS, AIS, ADS και MET. Η οικονομική 
αποδοτικότητα δεν θα πρέπει να είναι ο μοναδικός παράγοντας για τη λήψη αποφάσεων για τη 
μετάβαση προς τις υπηρεσίες υπό τους όρους της αγοράς.

Τροπολογία 343
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι 
αρμόδιες για την αξιολόγηση και την 
έγκριση αυτής της απόδειξης.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 344
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
την προμήθεια τερματικών υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου και έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής αποδοτικότητας, 
τεχνικών και λειτουργικών οφελών.

Or. en

Τροπολογία 345
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό αιτιολογείται από παραμέτρους 
ποιότητας υπηρεσιών, ασφάλειας, 
βελτιωμένης οικονομικής αποδοτικότητας 
και πιθανών περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων.

Or. en

Τροπολογία 346
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 

Οι φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων 
δύνανται να αποφασίζουν να 
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προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου και τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
προσέγγισης υπό τους όρους της αγοράς, 
λόγω βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας, καθώς και λειτουργικών 
οφελών.

Or. en

Τροπολογία 347
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό δίνει τη δυνατότητα για 
βελτιωμένες επιδόσεις υπηρεσιών χωρίς 
επιζήμιες επιπτώσεις για την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 348
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
την προμήθεια τερματικών υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου και έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
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εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

βελτιωμένης οικονομικής αποδοτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 349
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό δίνει τη δυνατότητα για 
βελτιωμένες επιδόσεις υπηρεσιών χωρίς 
επιζήμιες επιπτώσεις για την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 350
Nicola Danti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

Or. en
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Τροπολογία 351
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
αεροδρομίου υπό τους όρους της αγοράς, 
όταν αυτό ωφελεί τους χρήστες του 
εναέριου χώρου λόγω βελτιωμένης 
οικονομικής αποδοτικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed approach to introducing market principles for air navigation services carries 
risks of creating a supranational monopoly environment and concentration of business in 
several large providers, which is contrary to the principles of free and fair competition. 
Ensuring a high level of safety and security in the provision of such services on a market 
basis requires serious and detailed analyses as well as safety assessment. In this context, such 
step should be accompanied by an in-depth analysis of the costs and benefits, the effect on 
national security and defence, as well as a concept for implementation. Such an analysis does 
not currently exist, and it should be presented before the proposal is accepted. Furthermore, 
any activities in this direction shall be preceded by detailed analysis on the provision of such 
services, and in particular the establishment of the cost base, the use of direct, indirect, or 
hidden subsidies, the allocation of overhead, etc., to avoid market distortion, dumping 
practices and unfair competition.The provision of terminal air traffic services for aerodrome 
control should not be mandatory. The application of market conditions and the award of 
tenders for services related to air navigation services may lead to an increase in costs instead 
of their reduction, as well as to unregulated hidden subsidies to the detriment of the local 
provider, circumstances that are contrary to the main objectives of the SES.

Τροπολογία 352
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να διαγράφεται
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επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 353
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 354
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 

διαγράφεται
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εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 355
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 356
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 

Στην περίπτωση ομάδας αερολιμένων, οι 
φορείς εκμετάλλευσης ή η σχετική εθνική 
εποπτική αρχή δύνανται να αποφασίσουν 
ότι πρέπει να προμηθεύονται τερματικές 
υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας για 
έλεγχο προσέγγισης στους εν λόγω 
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τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

αερολιμένες. Η εθνική εποπτική αρχή 
συντονίζει και επιβλέπει τις διαδικασίες 
προμήθειας, ιδίως όσον αφορά την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος ATM, τη 
διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό 
επενδύσεων εδάφους/αέρος

Or. en

Τροπολογία 357
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό δίνει τη 
δυνατότητα για βελτιωμένες επιδόσεις 
υπηρεσιών, ιδίως ως προς το κλίμα και 
το περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα 
την ασφάλεια

Or. en

Τροπολογία 358
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων ή στη 
σχετική εθνική εποπτική αρχή να 
προμηθεύονται τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για έλεγχο 
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κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

προσέγγισης υπό τους όρους της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 359
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής αποδοτικότητας.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό 
αιτιολογείται από παραμέτρους 
ποιότητας υπηρεσιών, ασφάλειας, 
βελτιωμένης οικονομικής αποδοτικότητας 
και πιθανών περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων.

Or. en

Τροπολογία 360
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 
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τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

τους όρους της αγοράς, όταν αυτό δίνει τη 
δυνατότητα για βελτιωμένες επιδόσεις 
υπηρεσιών χωρίς επιζήμιες επιπτώσεις 
για την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 361
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό ωφελεί 
τους χρήστες του εναέριου χώρου λόγω 
βελτιωμένης οικονομικής 
αποδοτικότητας.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν σε φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων ή στη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή να προμηθεύονται 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας για έλεγχο προσέγγισης υπό 
τους όρους της αγοράς, όταν αυτό δίνει τη 
δυνατότητα για βελτιωμένες επιδόσεις 
υπηρεσιών χωρίς επιζήμιες επιπτώσεις 
για την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 362
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προμήθεια υπηρεσιών υπό τους 
όρους της αγοράς γίνεται βάσει ισότιμων, 
αμερόληπτων και διαφανών όρων 
σύμφωνων με το δίκαιο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί 
ανταγωνισμού της Συνθήκης. Οι 
διαδικασίες υποβολής προσφορών για την 
προμήθεια των προαναφερόμενων 
υπηρεσιών σχεδιάζονται κατά τρόπο 

διαγράφεται
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ώστε να επιτρέπεται η αποτελεσματική 
συμμετοχή ανταγωνιζόμενων παρόχων 
στις εν λόγω διαδικασίες, μεταξύ άλλων 
με τακτική εκ νέου διεξαγωγή 
διαγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη της παρούσας διάταξης στον κανονισμό δεν έχει καμία προστιθέμενη αξία. 
Όπως αναφέρεται ανωτέρω, όλες οι οντότητες που είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν 
εθνικούς κανονισμούς προμήθειας είναι υπεύθυνες και για την τήρηση αρχών για ανοιχτούς και 
ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς σε εθνικό και ενωσιακό κανονιστικό επίπεδο.

Τροπολογία 363
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προμήθεια υπηρεσιών υπό τους 
όρους της αγοράς γίνεται βάσει ισότιμων, 
αμερόληπτων και διαφανών όρων 
σύμφωνων με το δίκαιο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί 
ανταγωνισμού της Συνθήκης. Οι 
διαδικασίες υποβολής προσφορών για την 
προμήθεια των προαναφερόμενων 
υπηρεσιών σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε 
να επιτρέπεται η αποτελεσματική 
συμμετοχή ανταγωνιζόμενων παρόχων 
στις εν λόγω διαδικασίες, μεταξύ άλλων με 
τακτική εκ νέου διεξαγωγή διαγωνισμού.

2. Η προμήθεια υπηρεσιών υπό τους 
όρους της αγοράς γίνεται βάσει ισότιμων, 
αμερόληπτων και διαφανών όρων 
σύμφωνων με το δίκαιο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί 
ανταγωνισμού της Συνθήκης. Οι 
διαδικασίες υποβολής προσφορών για την 
προμήθεια των προαναφερόμενων 
υπηρεσιών σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε 
να επιτρέπεται η αποτελεσματική 
συμμετοχή ανταγωνιζόμενων παρόχων 
στις εν λόγω διαδικασίες, μεταξύ άλλων με 
τακτική εκ νέου διεξαγωγή διαγωνισμού. 
Η περίοδος κατανομής υπηρεσιών μετά 
από τη διαδικασία διαγωνισμού δεν 
πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο 
αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 364
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προμήθεια υπηρεσιών υπό τους 
όρους της αγοράς γίνεται βάσει ισότιμων, 
αμερόληπτων και διαφανών όρων 
σύμφωνων με το δίκαιο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί 
ανταγωνισμού της Συνθήκης. Οι 
διαδικασίες υποβολής προσφορών για την 
προμήθεια των προαναφερόμενων 
υπηρεσιών σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε 
να επιτρέπεται η αποτελεσματική 
συμμετοχή ανταγωνιζόμενων παρόχων 
στις εν λόγω διαδικασίες, μεταξύ άλλων με 
τακτική εκ νέου διεξαγωγή διαγωνισμού.

2. Η προμήθεια υπηρεσιών υπό τους 
όρους της αγοράς γίνεται βάσει ισότιμων, 
αμερόληπτων και διαφανών όρων 
σύμφωνων με το δίκαιο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί 
ανταγωνισμού της Συνθήκης. Οι 
διαδικασίες υποβολής προσφορών για την 
προμήθεια των προαναφερόμενων 
υπηρεσιών σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε 
να επιτρέπεται η αποτελεσματική 
συμμετοχή ανταγωνιζόμενων παρόχων 
στις εν λόγω διαδικασίες. Η περίοδος 
κατανομής υπηρεσιών μετά από τη 
διαδικασία διαγωνισμού δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Or. en

Τροπολογία 365
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
η παροχή υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή 
διαχωρίζεται οργανωτικά από την 
παροχή υπηρεσιών CNS, AIS, ADS, MET 
και τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και ότι τηρείται η απαίτηση 
περί λογιστικού διαχωρισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη εισάγει μεγάλη πολυπλοκότητα στην οργάνωση των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και απαιτεί πολλές νέες διεπαφές εντός και μεταξύ των φορέων παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας μέσω αυτού του υποχρεωτικού διαχωρισμού. Ο αντίκτυπος αυτού του 
διαχωρισμού, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την ασφάλεια, δεν αξιολογείται. Η 
προστιθέμενη αξία του διαχωρισμού δεν αποδεικνύεται σε σύγκριση με τους υφιστάμενους 
φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, που ιδρύονται και οργανώνονται με ολοκληρωμένο 
τρόπο. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας διέπονται από τους στόχους και τα σχέδια 
επιδόσεων. Θα πρέπει να εναπόκειται στους ίδιους να προτείνουν πώς επιθυμούν να είναι 
οργανωμένοι για την επίτευξη των απαιτούμενων επιδόσεων.

Τροπολογία 366
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
η παροχή υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή 
διαχωρίζεται οργανωτικά από την 
παροχή υπηρεσιών CNS, AIS, ADS, MET 
και τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και ότι τηρείται η απαίτηση 
περί λογιστικού διαχωρισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υποχρεωτικός οργανωτικός διαχωρισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπρόσθετα 
διοικητικά έξοδα και θα μπορούσε να αυξήσει την πολυπλοκότητα, χωρίς να προσφέρει 
πραγματικά οφέλη. Ο λογιστικός διαχωρισμός που προβλέπεται στο άρθρο 25 θα πρέπει να 
θεωρείται επαρκής.

Τροπολογία 367
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
η παροχή υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή 
διαχωρίζεται οργανωτικά από την 
παροχή υπηρεσιών CNS, AIS, ADS, MET 
και τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και ότι τηρείται η απαίτηση 
περί λογιστικού διαχωρισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, οι φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας που ιδρύονται και 
οργανώνονται με ολοκληρωμένο τρόπο λειτουργούν καλά και επιτυγχάνουν τις απαιτούμενες 
επιδόσεις, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ασφάλειας. Η προτεινόμενη διάταξη εισάγει μεγάλη 
πολυπλοκότητα στην οργάνωση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Τροπολογία 368
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
κατά τη διαδρομή διαχωρίζεται 
οργανωτικά από την παροχή υπηρεσιών 
CNS, AIS, ADS, MET και τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ότι 
τηρείται η απαίτηση περί λογιστικού 
διαχωρισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3.

3. Ο πάροχος υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας υποχρεούνται να 
εξασφαλίζει ότι η παροχή υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή 
διαχωρίζεται λειτουργικά και οργανωτικά 
από τη μεμονωμένη παροχή υπηρεσιών 
CNS, AIS, ADS, MET και τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ότι 
τηρείται η απαίτηση περί μεμονωμένου 
λογιστικού διαχωρισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 3. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίζουν την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας 
παραγράφου.
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Or. en

Τροπολογία 369
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
κατά τη διαδρομή διαχωρίζεται 
οργανωτικά από την παροχή υπηρεσιών 
CNS, AIS, ADS, MET και τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ότι 
τηρείται η απαίτηση περί λογιστικού 
διαχωρισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3.

3. Όταν οι υπηρεσίες CNS, AIS, 
ADS, MET και οι τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας για τον έλεγχο 
προσέγγισης και αεροδρομίου 
αποφασίζεται να προμηθεύονται υπό τους 
όρους της αγοράς, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίζουν ότι η παροχή υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή 
διαχωρίζεται οργανωτικά από την παροχή 
υπηρεσιών CNS, AIS, ADS, MET και 
τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και ότι τηρείται η απαίτηση 
περί λογιστικού διαχωρισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 370
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
κατά τη διαδρομή διαχωρίζεται 
οργανωτικά από την παροχή υπηρεσιών 
CNS, AIS, ADS, MET και τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ότι 
τηρείται η απαίτηση περί λογιστικού 
διαχωρισμού που αναφέρεται στο 

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
οικειοθελώς όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίζουν ότι η παροχή υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή 
διαχωρίζεται λογιστικά από την παροχή 
υπηρεσιών CNS, AIS, ADS, MET και 
τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και ότι τηρείται η απαίτηση 
περί λογιστικού διαχωρισμού που 
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άρθρο 25 παράγραφος 3. αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 371
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
κατά τη διαδρομή διαχωρίζεται 
οργανωτικά από την παροχή υπηρεσιών 
CNS, AIS, ADS, MET και τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ότι 
τηρείται η απαίτηση περί λογιστικού 
διαχωρισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
κατά τη διαδρομή διαχωρίζεται 
λογιστικά1ααπό την παροχή υπηρεσιών 
CNS, AIS, ADS, MET και τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ότι 
τηρείται η απαίτηση περί λογιστικού 
διαχωρισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3.

__________________
1α Η παρούσα απαίτηση φαίνεται να είναι 
υπερβολικά περιοριστική και αγνοεί τις 
οικονομικές, λειτουργικές και τεχνικές 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αυτών των 
υπηρεσιών, σε περίπτωση που ένας 
φορέας παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας αποφασίσει να μην 
προμηθεύσει ή να μην πωλήσει αυτές τις 
υπηρεσίες υπό τους όρους της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 372
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
κατά τη διαδρομή διαχωρίζεται 
οργανωτικά από την παροχή υπηρεσιών 
CNS, AIS, ADS, MET και τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ότι 
τηρείται η απαίτηση περί λογιστικού 
διαχωρισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
κατά τη διαδρομή διαχωρίζεται 
λειτουργικά από την παροχή υπηρεσιών 
CNS, AIS, ADS, MET και τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ότι 
τηρείται η απαίτηση περί λογιστικού 
διαχωρισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 373
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 σχετικά 
με την επιβολή προστίμων και 
περιοδικών χρηματικών ποινών που 
ισχύουν για παραβιάσεις του 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 374
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πάροχος υπηρεσιών CNS, AIS, 
ADS, MET ή τερματικών υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας επιτρέπεται να 

4. Πάροχος μεμονωμένων ή από 
κοινού υπηρεσιών CNS, AIS, ADS, MET 
ή τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
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επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών σε 
κράτος μέλος μόνον όταν:

κυκλοφορίας επιτρέπεται να επιλέγεται για 
την παροχή υπηρεσιών σε κράτος μέλος 
μόνον όταν:

Or. en

Τροπολογία 375
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με 
άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2·

α) έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με 
άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 41 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139·

Or. en

Τροπολογία 376
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η κύρια εγκατάστασή του 
βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 377
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η κύρια εγκατάστασή του διαγράφεται
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βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 378
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα κράτη μέλη ή υπήκοοι κρατών 
μελών κατέχουν άνω του 50 % του 
παρόχου υπηρεσιών και έχουν τον 
ουσιαστικό έλεγχό του, είτε απευθείας 
είτε έμμεσα μέσω ενός ή περισσοτέρων 
ενδιάμεσων επιχειρήσεων, με εξαίρεση τα 
προβλεπόμενα σε συμφωνία με τρίτη 
χώρα, της οποίας η Ένωση είναι 
συμβαλλόμενο μέρος· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 379
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα κράτη μέλη ή υπήκοοι κρατών 
μελών κατέχουν άνω του 50 % του 
παρόχου υπηρεσιών και έχουν τον 
ουσιαστικό έλεγχό του, είτε απευθείας 
είτε έμμεσα μέσω ενός ή περισσοτέρων 
ενδιάμεσων επιχειρήσεων, με εξαίρεση τα 
προβλεπόμενα σε συμφωνία με τρίτη 
χώρα, της οποίας η Ένωση είναι 
συμβαλλόμενο μέρος· και

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 380
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα άρθρα 14, 17 και 19 έως 22 δεν 
εφαρμόζονται στους παρόχους 
τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας που έχουν οριστεί έπειτα από 
διαδικασία προμήθειας σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Οι 
εν λόγω πάροχοι τερματικών υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν δεδομένα 
σχετικά με τις επιδόσεις των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία επιδόσεων 
της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης στην εθνική εποπτική αρχή και 
στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ για σκοπούς 
παρακολούθησης.

5. Οι πάροχοι τερματικών υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας που έχουν οριστεί 
έπειτα από διαδικασία προμήθειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο εφαρμόζουν τα άρθρα 14, 17 
και 19 έως 22 και παρέχουν δεδομένα 
σχετικά με τις επιδόσεις των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία επιδόσεων 
της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης στην εθνική εποπτική αρχή και 
στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ για σκοπούς 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 381
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα άρθρα 14, 17 και 19 έως 22 δεν 
εφαρμόζονται στους παρόχους τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που 
έχουν οριστεί έπειτα από διαδικασία 
προμήθειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Οι εν λόγω 
πάροχοι τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχουν δεδομένα σχετικά 
με τις επιδόσεις των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία επιδόσεων 

5. Τα άρθρα 14, 17 και 19 έως 22 δεν 
εφαρμόζονται στους παρόχους τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που 
έχουν οριστεί έπειτα από διαδικασία 
προμήθειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Οι εν λόγω 
πάροχοι τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχουν δεδομένα σχετικά 
με τις επιδόσεις των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία επιδόσεων 
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της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης στην εθνική εποπτική αρχή και 
στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ για σκοπούς 
παρακολούθησης.

της ασφάλειας, του κλίματος και του 
περιβάλλοντος στην εθνική εποπτική αρχή 
και στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ για σκοπούς 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 382
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα άρθρα 14, 17 και 19 έως 22 δεν 
εφαρμόζονται στους παρόχους τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που 
έχουν οριστεί έπειτα από διαδικασία 
προμήθειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Οι εν λόγω 
πάροχοι τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχουν δεδομένα σχετικά 
με τις επιδόσεις των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία επιδόσεων 
της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης στην εθνική εποπτική αρχή και 
στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ για σκοπούς 
παρακολούθησης.

5. Τα άρθρα 14, 17 και 19 έως 22 δεν 
εφαρμόζονται στους παρόχους τερματικών 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που 
έχουν οριστεί έπειτα από διαδικασία 
προμήθειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Οι εν λόγω 
πάροχοι τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχουν δεδομένα σχετικά 
με τις επιδόσεις των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία επιδόσεων 
της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης στην εθνική εποπτική αρχή και 
στον ΦΕΕ για σκοπούς παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 383
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 6. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
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εξασφαλίζουν ότι οι προμήθειες των 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
και των φορέων εκμετάλλευσης 
αερολιμένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 2 και, εφόσον απαιτείται, 
εφαρμόζουν διορθωτικά μέτρα. Στην 
περίπτωση τερματικών υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, είναι υπεύθυνες για 
την έγκριση της συγγραφής υποχρεώσεων 
για τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας, οι οποίες περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις για την ποιότητα των 
υπηρεσιών. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
παραπέμπουν τυχόν θέματα εφαρμογής 
των κανόνων ανταγωνισμού στην εθνική 
αρχή ανταγωνισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου.

εξασφαλίζουν ότι οι προμήθειες των 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
και των φορέων εκμετάλλευσης 
αερολιμένων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 2 και, εφόσον απαιτείται, 
εφαρμόζουν διορθωτικά μέτρα. Στην 
περίπτωση τερματικών υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, είναι υπεύθυνες για 
την έγκριση της συγγραφής υποχρεώσεων 
για τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας, οι οποίες περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις για την ποιότητα των 
υπηρεσιών, ιδίως για τη διασφάλιση της 
υλοποίησης του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος ATM, της 
διαλειτουργικότητας και του συντονισμού 
επενδύσεων εδάφους/αέρος. Οι εθνικές 
εποπτικές αρχές παραπέμπουν τυχόν 
θέματα εφαρμογής των κανόνων 
ανταγωνισμού στην εθνική αρχή 
ανταγωνισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 384
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
εξασφαλίζουν ότι οι προμήθειες των 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και των φορέων 
εκμετάλλευσης αερολιμένων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
συμμορφώνονται με την παράγραφο 2 
και, εφόσον απαιτείται, εφαρμόζουν 
διορθωτικά μέτρα. Στην περίπτωση 
τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, είναι υπεύθυνες για την 
έγκριση της συγγραφής υποχρεώσεων για 

6. Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι 
υπεύθυνες για την έγκριση της συγγραφής 
υποχρεώσεων για τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνουν απαιτήσεις για την 
ποιότητα των υπηρεσιών. Οι εθνικές 
εποπτικές αρχές παραπέμπουν τυχόν 
θέματα εφαρμογής των κανόνων 
ανταγωνισμού στην εθνική αρχή 
ανταγωνισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 
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τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας, οι οποίες περιλαμβάνουν 
απαιτήσεις για την ποιότητα των 
υπηρεσιών. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
παραπέμπουν τυχόν θέματα εφαρμογής 
των κανόνων ανταγωνισμού στην εθνική 
αρχή ανταγωνισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου.

αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία των απαιτήσεων προμήθειας ρυθμίζεται από εθνικούς νόμους που προβλέπουν τη 
συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών φορέων. 

Τροπολογία 385
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή κοινών υπηρεσιών πληροφοριών Παροχή πληροφοριών μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών (UAVIS) για τη διαχείριση 
της εναέριας κυκλοφορίας με μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη

Or. en

Τροπολογία 386
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν παρέχονται κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών, τα δεδομένα που 
μεταβιβάζονται διαθέτουν την ακεραιότητα 
και την ποιότητα που απαιτούνται για την 

1. Όταν παρέχονται κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών, τα δεδομένα που 
μεταβιβάζονται διαθέτουν την ακεραιότητα 
και την ποιότητα που απαιτούνται για την 
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ασφαλή παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη 
διαχείριση κυκλοφορίας μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών.

ασφαλή και ολοκληρωμένη παροχή 
υπηρεσιών με σκοπό τη διαχείριση 
κυκλοφορίας μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών με τρόπου που επιτρέπει την 
από κοινού χρήση του εναέριου χώρου 
μαζί με επανδρωμένα αεροσκάφη.

Or. en

Τροπολογία 387
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν παρέχονται κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών, τα δεδομένα που 
μεταβιβάζονται διαθέτουν την ακεραιότητα 
και την ποιότητα που απαιτούνται για την 
ασφαλή παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη 
διαχείριση κυκλοφορίας μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών.

1. Όταν παρέχονται κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών, τα δεδομένα που 
μεταβιβάζονται διαθέτουν την ακεραιότητα 
και την ποιότητα που απαιτούνται για την 
ασφαλή και ολοκληρωμένη παροχή 
υπηρεσιών με σκοπό τη διαχείριση 
κυκλοφορίας μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών με τρόπου που επιτρέπει την 
από κοινού χρήση του εναέριου χώρου 
μαζί με επανδρωμένα αεροσκάφη.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 388
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν παρέχονται κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών, τα δεδομένα που 

1. Όταν παρέχονται κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών, τα δεδομένα που 



AM\1223934EL.docx 33/230 PE680.885v01-00

EL

μεταβιβάζονται διαθέτουν την ακεραιότητα 
και την ποιότητα που απαιτούνται για την 
ασφαλή παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη 
διαχείριση κυκλοφορίας μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών.

μεταβιβάζονται διαθέτουν την ακεραιότητα 
και την ποιότητα που απαιτούνται για την 
ασφαλή παροχή υπηρεσιών για μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 389
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η τιμή για κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών βασίζεται στο πάγιο και το 
μεταβλητό κόστος παροχής της σχετικής 
υπηρεσίας και μπορεί, επιπλέον, να 
περιλαμβάνει περιθώριο κέρδους που 
αντιστοιχεί σε κατάλληλη στάθμιση 
κινδύνου/απόδοσης.

(2) Η τιμή για κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών βασίζεται στο πάγιο, στο 
βασικό δομικό και το μεταβλητό κόστος 
παροχής της σχετικής υπηρεσίας και 
μπορεί, επιπλέον, να περιλαμβάνει 
περιθώριο κέρδους που αντιστοιχεί σε 
κατάλληλη στάθμιση κινδύνου/απόδοσης.

Or. de

Τροπολογία 390
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τιμή για κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών βασίζεται στο πάγιο και το 
μεταβλητό κόστος παροχής της σχετικής 

2. Η τιμή για κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών βασίζεται αυστηρά στο 
πάγιο και το μεταβλητό κόστος παροχής 
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υπηρεσίας και μπορεί, επιπλέον, να 
περιλαμβάνει περιθώριο κέρδους που 
αντιστοιχεί σε κατάλληλη στάθμιση 
κινδύνου/απόδοσης.

της σχετικής υπηρεσίας και μπορεί, 
επιπλέον, να περιλαμβάνει ένα εύλογο 
περιθώριο κέρδους που αντιστοιχεί σε 
κατάλληλη στάθμιση κινδύνου/απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 391
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τιμή για κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών βασίζεται στο πάγιο και το 
μεταβλητό κόστος παροχής της σχετικής 
υπηρεσίας και μπορεί, επιπλέον, να 
περιλαμβάνει περιθώριο κέρδους που 
αντιστοιχεί σε κατάλληλη στάθμιση 
κινδύνου/απόδοσης.

2. Η τιμή για πληροφορίες μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών βασίζεται 
στο πάγιο και το μεταβλητό κόστος 
παροχής της σχετικής υπηρεσίας και 
μπορεί, επιπλέον, να περιλαμβάνει 
περιθώριο κέρδους που αντιστοιχεί σε 
κατάλληλη στάθμιση κινδύνου/απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 392
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κόστος που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο αναγράφεται σε χωριστό 
λογαριασμό από τους λογαριασμούς για 
οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες του 
οικείου φορέα εκμετάλλευσης και 
δημοσιοποιείται.

Το κόστος που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο αναγράφεται σε χωριστό 
λογαριασμό από τους λογαριασμούς για 
οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες του 
οικείου φορέα εκμετάλλευσης και 
διατίθεται στη σχετική εθνική εποπτική 
αρχή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση περί δημοσιοποίησης των οικονομικών λογαριασμών μιας οντότητας στην οποία 
έχει ανατεθεί το καθήκον παροχής CIS μοιάζει υπερβολικά εκτεταμένη, ιδίως δεδομένου ότι η 
ΕΕΑ είναι υπεύθυνη για την έγκριση των τελών για την παροχή υπηρεσιών.

Τροπολογία 393
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πάροχος κοινών υπηρεσιών 
πληροφοριών καθορίζει την τιμή σύμφωνα 
με την παράγραφο 2, κατόπιν αξιολόγησης 
και έγκρισης από την οικεία εθνική 
εποπτική αρχή.

3. Ο πάροχος πληροφοριών μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών καθορίζει 
την τιμή σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
κατόπιν αξιολόγησης και έγκρισης από την 
οικεία εθνική εποπτική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 394
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τις πτητικές 
λειτουργίες σε συγκεκριμένους όγκους 
εναέριου χώρου ορισθέντες από τα κράτη 
μέλη για πτητικές λειτουργίες μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών, οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας καθιστούν 
διαθέσιμα κατάλληλα επιχειρησιακά 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Οι 
πάροχοι κοινών υπηρεσιών πληροφοριών 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά μόνο για 
επιχειρησιακούς σκοπούς των υπηρεσιών 
που παρέχουν. Η πρόσβαση στα σχετικά 
επιχειρησιακά δεδομένα χορηγείται σε 
παρόχους κοινών υπηρεσιών 
πληροφοριών, χωρίς διακρίσεις, με την 

4. Όσον αφορά τις πτητικές 
λειτουργίες σε συγκεκριμένους όγκους 
εναέριου χώρου ορισθέντες από τα κράτη 
μέλη για πτητικές λειτουργίες μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών, οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας καθιστούν 
διαθέσιμα κατάλληλα επιχειρησιακά 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Οι 
πάροχοι πληροφοριών μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών χρησιμοποιούν τα δεδομένα 
αυτά μόνο για επιχειρησιακούς σκοπούς 
των υπηρεσιών που παρέχουν. Η 
πρόσβαση στα σχετικά επιχειρησιακά 
δεδομένα χορηγείται σε παρόχους 
πληροφοριών μη επανδρωμένων 
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επιφύλαξη της προστασίας από έκνομες 
ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας.

αεροσκαφών, χωρίς διακρίσεις, με την 
επιφύλαξη της προστασίας από έκνομες 
ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας.

Or. en

Τροπολογία 395
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τις πτητικές 
λειτουργίες σε συγκεκριμένους όγκους 
εναέριου χώρου ορισθέντες από τα κράτη 
μέλη για πτητικές λειτουργίες μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών, οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας καθιστούν 
διαθέσιμα κατάλληλα επιχειρησιακά 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Οι 
πάροχοι κοινών υπηρεσιών πληροφοριών 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά μόνο για 
επιχειρησιακούς σκοπούς των υπηρεσιών 
που παρέχουν. Η πρόσβαση στα σχετικά 
επιχειρησιακά δεδομένα χορηγείται σε 
παρόχους κοινών υπηρεσιών 
πληροφοριών, χωρίς διακρίσεις, με την 
επιφύλαξη της προστασίας από έκνομες 
ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας.

4. Όταν επανδρωμένες και μη 
επανδρωμένες πτητικές λειτουργίες 
αναμένεται να λαμβάνουν χώρα σε 
συγκεκριμένους όγκους εναέριου χώρου, ο 
πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
καθιστά διαθέσιμα κατάλληλα 
επιχειρησιακά δεδομένα σε πραγματικό 
χρόνο στον πάροχο υπηρεσιών U-Space. 
Οι σχετικοί πάροχοι χρησιμοποιούν τα 
δεδομένα αυτά μόνο για επιχειρησιακούς 
σκοπούς των υπηρεσιών που παρέχουν. Η 
πρόσβαση στα σχετικά επιχειρησιακά 
δεδομένα χορηγείται σε παρόχους κοινών 
υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς 
διακρίσεις, με την επιφύλαξη της 
προστασίας από έκνομες ενέργειες ή των 
συμφερόντων της πολιτικής άμυνας.

Or. en

Τροπολογία 396
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τιμές για την πρόσβαση στα εν λόγω 
δεδομένα βασίζονται στο οριακό κόστος 
που συνεπάγεται η διάθεση των 
δεδομένων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 397
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 36 για τη 
συμπλήρωση ορισμένων μη βασικών 
στοιχείων της νομοθετικής πράξης, 
σχετικά με τις απαιτήσεις της διαχείρισης 
κυκλοφορίας των πτητικών λειτουργικών 
μη επανδρωμένων και επανδρωμένων 
αεροσκαφών που υποστηρίζει την 
ασφαλή και κοινή χρήση του εναέριου 
χώρου, συμπεριλαμβανομένης της 
διάθεσης δεδομένων και της πρόσβασης 
σε δεδομένα, και τη μεθοδολογία για τον 
καθορισμό των τιμών σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2, 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 398
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique 
Riquet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται σε άρθρο 36, λεπτομερείς 
προϋποθέσεις για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας των πτητικών λειτουργικών 
μη επανδρωμένων και επανδρωμένων 
αεροσκαφών που υποστηρίζει την 
ασφαλή και κοινή χρήση του εναέριου 
χώρου, συμπεριλαμβανομένης της 
διάθεσης δεδομένων και της πρόσβασης 
σε δεδομένα, και τη μεθοδολογία για τον 
καθορισμό των τιμών σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2, 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 399
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Ο καθορισμός των παρόχων 
κοινών υπηρεσιών πληροφοριών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζει ο Οργανισμός.

Or. en

Τροπολογία 400
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Ο καθορισμός των παρόχων 
κοινών υπηρεσιών πληροφοριών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
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κανόνες που ορίζει ο Οργανισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 2 για τις κοινές υπηρεσίες πληροφοριών είναι πολύ 
γενικός και δεν περιγράφει επαρκώς ποιος θα πρέπει να παρέχει αυτή την υπηρεσία και με 
ποιους τρόπους. Πρέπει, επίσης, να διευκρινιστεί ποιος είναι αρμόδιος για τη συμβατότητα 
μεταξύ της μη επανδρωμένης εναέριας κυκλοφορίας και της επανδρωμένης αεροπορίας.

Τροπολογία 401
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι τεχνικές απαιτήσεις για τις 
κοινές υπηρεσίες πληροφοριών 
προσδιορίζονται από τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139.

Or. en

Τροπολογία 402
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι τεχνικές απαιτήσεις για τις 
κοινές υπηρεσίες πληροφοριών 
προσδιορίζονται από τον Οργανισμό 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139.

Or. en
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Τροπολογία 403
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Οι πάροχοι κοινών υπηρεσιών 
πληροφοριών διασφαλίζουν ανά πάσα 
στιγμή τη συμβατότητα των υπηρεσιών 
τους με υπηρεσίες που παρέχονται από 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Or. en

Τροπολογία 404
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Οι πάροχοι κοινών υπηρεσιών 
πληροφοριών διασφαλίζουν ανά πάσα 
στιγμή τη συμβατότητα των υπηρεσιών 
τους με υπηρεσίες που παρέχονται από 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Or. en

Τροπολογία 405
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «Για να βελτιωθούν οι επιδόσεις 
της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και 
των λειτουργιών του δικτύου στον Ενιαίο 

1. «Για να βελτιωθούν οι επιδόσεις 
της αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και 
των λειτουργιών του δικτύου στον Ενιαίο 
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Ευρωπαϊκό Ουρανό, εφαρμόζεται σύστημα 
επιδόσεων της αεροναυτιλιακής 
εξυπηρέτησης και των λειτουργιών του 
δικτύου σύμφωνα με το παρόν άρθρο και 
τα άρθρα 11 έως 18.»·

Ευρωπαϊκό Ουρανό, εφαρμόζεται σύστημα 
επιδόσεων της αεροναυτιλιακής 
εξυπηρέτησης και των λειτουργιών του 
δικτύου σύμφωνα με το παρόν άρθρο και 
το άρθρο 11.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν προτιμότερο να μειωθεί σημαντικά το κείμενο στα άρθρα 10 έως 25 προκειμένου να 
ρυθμίζονται μόνο τα κύρια σημεία. Τα άρθρα 12 έως 18 θα μπορούσαν να διαγραφούν, διότι 
αυτές οι λεπτομέρειες θα ήταν καλύτερο να περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανόνα. 

Τροπολογία 406
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σύστημα επιδόσεων 
εφαρμόζεται σε περιόδους αναφοράς 
ελάχιστης διάρκειας δύο ετών και μέγιστης 
διάρκειας πέντε ετών. Το σύστημα 
επιδόσεων περιλαμβάνει τα εξής:

2. Το σύστημα επιδόσεων 
εφαρμόζεται σε περιόδους αναφοράς 
ελάχιστης διάρκειας δύο ετών και μέγιστης 
διάρκειας τριών ετών. Το σύστημα 
επιδόσεων περιλαμβάνει τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 407
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το σύστημα επιδόσεων 
εφαρμόζεται σε περιόδους αναφοράς 
ελάχιστης διάρκειας δύο ετών και 
μέγιστης διάρκειας πέντε ετών. Το 
σύστημα επιδόσεων περιλαμβάνει τα 
εξής:

(2) Το σύστημα επιδόσεων 
εφαρμόζεται σε μια περίοδο αναφοράς 
τριών ετών.
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Or. de

Τροπολογία 408
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενωσιακούς στόχους για τις 
επιδόσεις στα καίρια πεδία επιδόσεων του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και 
της οικονομικής απόδοσης για κάθε 
περίοδο αναφοράς·

α) ενωσιακούς στόχους για τις 
επιδόσεις στα καίρια πεδία επιδόσεων του 
περιβάλλοντος, της ασφάλειας, του 
κλίματος, και της οικονομικής απόδοσης 
για κάθε περίοδο αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 409
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενωσιακούς στόχους για τις 
επιδόσεις στα καίρια πεδία επιδόσεων του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης για κάθε περίοδο 
αναφοράς·

α) ενωσιακούς στόχους για τις 
επιδόσεις στα καίρια πεδία επιδόσεων της 
ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 410
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενωσιακούς στόχους για τις α) ενωσιακούς στόχους για τις 
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επιδόσεις στα καίρια πεδία επιδόσεων του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης για κάθε περίοδο 
αναφοράς·

επιδόσεις στα καίρια πεδία επιδόσεων, της 
ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση Επανεισάγουμε το μέρος του υφιστάμενου κειμένου που διεγράφη από την 
Επιτροπή.

Τροπολογία 411
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχέδια επιδόσεων, 
περιλαμβανομένων δεσμευτικών στόχων 
επιδόσεων στα κύρια πεδία επιδόσεων που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) για κάθε 
περίοδο αναφοράς·

β) εθνικά σχέδια επιδόσεων ή σχέδια 
για τα λειτουργικά τμήματα εναέριου 
χώρου, περιλαμβανομένων στόχων 
επιδόσεων, για τη διασφάλιση της 
συνέπειας με τους κοινοτικούς 
δεσμευτικούς στόχους επιδόσεων στα 
κύρια πεδία επιδόσεων που αναφέρονται 
στο στοιχείο α) για κάθε περίοδο 
αναφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η επαρκής συμμετοχή των κρατών μελών στην κατάρτιση σχεδίων 
επιδόσεων για τους οικείους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, ιδίως στα 
λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου.

Τροπολογία 412
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχέδια επιδόσεων, 
περιλαμβανομένων δεσμευτικών στόχων 
επιδόσεων στα κύρια πεδία επιδόσεων που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) για κάθε 
περίοδο αναφοράς·

β) εθνικά σχέδια επιδόσεων ή σχέδια 
για τα λειτουργικά τμήματα εναέριου 
χώρου, περιλαμβανομένων δεσμευτικών 
στόχων επιδόσεων στα κύρια πεδία 
επιδόσεων που αναφέρονται στο στοιχείο 
α) για κάθε περίοδο αναφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγουμε το μέρος του υφιστάμενου κειμένου που διεγράφη από την Επιτροπή.

Τροπολογία 413
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιοδική επανεξέταση, 
παρακολούθηση και συγκριτική 
αξιολόγηση των επιδόσεων στα κύρια 
πεδία επιδόσεων της ασφάλειας, του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και 
της οικονομικής απόδοσης.

γ) περιοδική επανεξέταση, 
παρακολούθηση και συγκριτική 
αξιολόγηση των επιδόσεων στα κύρια 
πεδία επιδόσεων της ασφάλειας, του 
κλίματος, του περιβάλλοντος και της 
οικονομικής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 414
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα 
σχέδια επιδόσεων σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 37 παράγραφος 3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η επαρκής συμμετοχή των κρατών μελών στην κατάρτιση σχεδίων 
επιδόσεων για τους οικείους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, ιδίως στα 
λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου.

Τροπολογία 415
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να προσθέτει 
πρόσθετα κύρια πεδία επιδόσεων για 
σκοπούς καθορισμού ή παρακολούθησης 
των στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων.

Η Επιτροπή δύναται να προσθέτει 
πρόσθετα κύρια πεδία επιδόσεων για 
σκοπούς καθορισμού ή παρακολούθησης 
των στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων. 
Θα πρέπει να προηγείται μια λεπτομερής 
εκτίμηση επιπτώσεων και με τη 
συμμετοχή επιχειρησιακών 
ενδιαφερομένων και να εγκρίνεται μέσω 
εκτελεστικού κανονισμού που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 3.1α

__________________
1α Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να καθορίζει 
μεμονωμένα ένα νέο κύριο πεδίο 
επιδόσεων, και, δεδομένης της σημασίας 
του ζητήματος, θα είναι απαραίτητη μια 
διαδικασία εξέτασης, όπως ορίζεται σε 
τροπολογία του άρθρου 18

Or. en

Τροπολογία 416
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να προσθέτει 
πρόσθετα κύρια πεδία επιδόσεων για 
σκοπούς καθορισμού ή παρακολούθησης 
των στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων.

Με την επιφύλαξη της διαβούλευσης με 
την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την 
ανθρώπινη διάσταση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού και των 
συστάσεών της, η Επιτροπή δύναται να 
προσθέτει πρόσθετα κύρια πεδία 
επιδόσεων για σκοπούς καθορισμού ή 
παρακολούθησης των στόχων επιδόσεων, 
όπου αυτό είναι αναγκαίο για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 417
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να προσθέτει 
πρόσθετα κύρια πεδία επιδόσεων για 
σκοπούς καθορισμού ή παρακολούθησης 
των στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων.

Η Επιτροπή δύναται να προσθέτει 
πρόσθετα κύρια πεδία επιδόσεων για 
σκοπούς καθορισμού ή παρακολούθησης 
των στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3 
και βάσει μιας εκτίμησης επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 418
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να προσθέτει Η Επιτροπή δύναται να προσθέτει 
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πρόσθετα κύρια πεδία επιδόσεων για 
σκοπούς καθορισμού ή παρακολούθησης 
των στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων.

πρόσθετα κύρια πεδία επιδόσεων για 
σκοπούς καθορισμού ή παρακολούθησης 
των στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν 
δυσμενώς τα υφιστάμενα πεδία 
επιδόσεων, ιδίως το κλίμα και το 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 419
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να προσθέτει 
πρόσθετα κύρια πεδία επιδόσεων για 
σκοπούς καθορισμού ή παρακολούθησης 
των στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων.

Η Επιτροπή δύναται να προσθέτει 
πρόσθετα κύρια πεδία επιδόσεων για 
σκοπούς καθορισμού ή παρακολούθησης 
των στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων 
πριν από κάθε περίοδο αναφοράς 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νέα κύρια πεδία επιδόσεων θα πρέπει να καθορίζονται πριν από κάθε περίοδο αναφοράς 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης για την αποφυγή της ανασφάλειας δικαίου. Με αυτόν τον 
τρόπο, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να προετοιμαστούν για μελλοντικές απαιτήσεις. Η 
προσθήκη νέων κύριων πεδίων επιδόσεων κατά τη διάρκεια της πορείας δράσης (εν μέσω της 
περιόδου αναφοράς) θα επέβαλε νέες απαιτήσεις και κινδύνους που δεν έχουν ληφθεί υπόψη 
κατά την κατάρτιση ενός σχεδίου επιδόσεων, και, επομένως, μπορεί να μην ταιριάζει με το 
συνολικό πλαίσιο επιδόσεων.

Τροπολογία 420
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να προσθέτει 
πρόσθετα κύρια πεδία επιδόσεων για 
σκοπούς καθορισμού ή παρακολούθησης 
των στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων.

Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 37 παράγραφος 3, να λαμβάνει 
απόφαση για την προσθήκη πρόσθετων 
κύριων πεδίων επιδόσεων για σκοπούς 
καθορισμού ή παρακολούθησης των 
στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η επαρκής συμμετοχή των κρατών μελών στην κατάρτιση σχεδίων 
επιδόσεων για τους οικείους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, ιδίως στα 
λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου.

Τροπολογία 421
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να προσθέτει 
πρόσθετα κύρια πεδία επιδόσεων για 
σκοπούς καθορισμού ή παρακολούθησης 
των στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων.

Βάσει μιας εκτίμησης επιπτώσεων και 
κατόπιν διαβούλευσης με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς, η Επιτροπή 
δύναται να προσθέτει πρόσθετα κύρια 
πεδία επιδόσεων για σκοπούς καθορισμού 
ή παρακολούθησης των στόχων 
επιδόσεων, όπου αυτό είναι αναγκαίο για 
τη βελτίωση των επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση νέων κύριων πεδίων επιδόσεων δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται μονομερώς από 
την Επιτροπή αλλά να αναπτύσσεται σε συνεργασία με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και 
να βασίζεται σε μια εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων. Δεδομένης της σημασίας του 
ζητήματος, θα είναι απαραίτητη μια διαδικασία εξέτασης.
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Τροπολογία 422
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να προσθέτει 
πρόσθετα κύρια πεδία επιδόσεων για 
σκοπούς καθορισμού ή παρακολούθησης 
των στόχων επιδόσεων, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη βελτίωση των επιδόσεων.

Κατόπιν διαβούλευσης με την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την ανθρώπινη 
διάσταση, η Επιτροπή δύναται να 
προσθέτει πρόσθετα κύρια πεδία 
επιδόσεων για σκοπούς καθορισμού ή 
παρακολούθησης των στόχων επιδόσεων, 
όπου αυτό είναι αναγκαίο για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 423
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρακολουθούνται τα κοινωνικά 
πρότυπα των θέσεων απασχόλησης στους 
εθνικούς παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Για αυτόν τον σκοπό, δύο 
δείκτες θα πρέπει να υπόκεινται σε 
μέτρηση και διαχείριση:
α) Δείκτης ικανοποίησης από την εργασία
Σύγκριση του μέσου μισθού του 
προσωπικού του φορέα παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε σχέση με τον 
μέσο μισθό της χώρας.

Or. en

Τροπολογία 424
Bogusław Liberadzki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συλλογή, επικύρωση, εξέταση, 
αξιολόγηση και διάδοση δεδομένων που 
σχετίζονται με τις επιδόσεις της 
αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των 
λειτουργιών του δικτύου από όλα τα 
σχετικά μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται 
πάροχοι υπηρεσίας αεροναυτιλίας, χρήστες 
του εναέριου χώρου, φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων, εθνικές 
εποπτικές αρχές, εθνικές αρμόδιες αρχές, 
τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός, ο 
διαχειριστής δικτύου και ο Eurocontrol·

α) συλλογή, επικύρωση, εξέταση, 
αξιολόγηση και διάδοση δεδομένων που 
σχετίζονται με τις επιδόσεις της 
αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης και των 
λειτουργιών του δικτύου από όλα τα 
σχετικά μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται 
πάροχοι υπηρεσίας αεροναυτιλίας, χρήστες 
του εναέριου χώρου, φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων, εθνικές 
εποπτικές αρχές, τα κράτη μέλη, ο 
Οργανισμός, ο διαχειριστής δικτύου και ο 
Eurocontrol·

Or. en

Τροπολογία 425
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βασικούς δείκτες επιδόσεων για 
τον καθορισμό στόχων στα κύρια πεδία 
επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης·

β) ένας βασικός δείκτης επιδόσεων 
για τον καθορισμό στόχων σε καθένα από 
τα κύρια πεδία επιδόσεων του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας, της 
ασφάλειας και της οικονομικής απόδοσης· 
η Επιτροπή συμβουλεύεται 
επιχειρησιακούς ενδιαφερόμενους φορείς 
κατά την ανάπτυξη αυτών των βασικών 
δεικτών επιδόσεων· οι εν λόγω δείκτες 
βασίζονται σε αποτελέσματα και 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 426
Johan Danielsson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βασικούς δείκτες επιδόσεων για τον 
καθορισμό στόχων στα κύρια πεδία 
επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης·

β) βασικούς δείκτες επιδόσεων για τον 
καθορισμό στόχων στα κύρια πεδία 
επιδόσεων της ασφάλειας, του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 427
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βασικούς δείκτες επιδόσεων για τον 
καθορισμό στόχων στα κύρια πεδία 
επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης·

β) βασικούς δείκτες επιδόσεων για τον 
καθορισμό στόχων στα κύρια πεδία 
επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
ασφάλειας, του κλίματος και της 
οικονομικής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 428
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τον αντίκτυπο διαφορετικών 
επιχειρησιακών ενδιαφερόμενων μερών 
στα αποτελέσματα με τρόπο ώστε η 
αξιολόγηση επιδόσεων των βασικών 
δεικτών επιδόσεων να περιορίζεται σε 
δραστηριότητες και ευθύνες του παρόχου 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας
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Or. en

Τροπολογία 429
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) προηγούμενη παρακολούθηση ως 
δείκτη επιδόσεων1α

__________________
1α Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων (KPI) θα 
πρέπει να ορίζονται από την Επιτροπή σε 
εκτελεστικό κανονισμό κατόπιν 
διαδικασίας αξιολόγησης. Η αντίστοιχη 
διαδικασία θα πρέπει να περιέχει 
αξιολόγηση των σχεδιαζόμενων βασικών 
δεικτών και συστήματα μέτρησης 
επιδόσεων. Η ανάπτυξη/προετοιμασία 
ενός νέου KPI θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πρότερη παρακολούθηση ως δείκτη 
επιδόσεων. Θα πρέπει να προβλέπεται η 
δυνατότητα έγκρισης πρόσθετων τοπικών 
KPI. Με αυτόν τρόπο, μπορεί να 
διασφαλιστεί μια κοινή βάση επιδόσεων, 
όπως ισχύει στους παλαιότερους ΕΚ, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη 
δυνατότητα εφαρμογής τοπικών 
συστημάτων μέτρησης, εάν απαιτείται. 
Αυτή η διαδικασία προσφέρει την 
ευκαιρία να αναλογιστούμε με ποιον 
τρόπο μπορούν να βελτιωθούν οι 
υφιστάμενοι δείκτες προκειμένου να 
αντανακλούν καλύτερα τις επιδόσεις των 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και τις ευθύνες των 
διαφορετικών φορέων του συστήματος. 
Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις οικείες 
επιδόσεις και αποτελέσματα που 
προέρχονται από παράγοντες που δεν 
υπόκεινται στον έλεγχό τους. 
Παραδείγματος χάριν: Η χωρητικότητα 
δεν θα πρέπει να εστιάζει στις 
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καθυστερήσεις αλλά σε μέτρηση της 
πραγματικής χωρητικότητας του 
παρόχου υπηρεσιών. Το περιβάλλον θα 
πρέπει να αναγνωρίζει την 
αποδοτικότητα της ATM και να εστιάζει 
στον συνολικό αντίκτυπο· οι πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας δεν θα 
πρέπει να είναι υπόλογοι για την αποφυγή 
μιας διαδρομής με προσωρινές δυσμενείς 
μετεωρολογικές συνθήκες ή εάν οι 
αερογραμμές σχεδιάζουν μια διαδρομή 
που διαφέρει από την πιο σύντομη 
διαδρομή. Οι επιχειρησιακοί 
ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην ανάπτυξη των 
νέων KPI προκειμένου οι εν λόγω δείκτες 
να αντικατοπτρίζουν την ευθύνη των 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας με ακρίβεια.

Or. en

Τροπολογία 430
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δείκτες για την παρακολούθηση 
των επιδόσεων στα κύρια πεδία επιδόσεων 
ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης·

γ) δείκτες για την παρακολούθηση 
των επιδόσεων στα κύρια πεδία επιδόσεων 
ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης· οι εν λόγω δείκτες εστιάζονται 
σε όσα απαιτούνται για την επίτευξη των 
επιθυμητών αποτελεσμάτων και είναι 
περιορισμένοι σε αριθμό·1α 

__________________
1α Η παρακολούθηση μέσα από έναν 
περιορισμένο αριθμό δεικτών επιδόσεων 
είναι επιθυμητή για την απλούστευση των 
εκθέσεων παρακολούθησης. Οι δείκτες 
και οι σχετικοί στόχοι πρέπει, κατά 
περίπτωση, να επικεντρώνονται στους 
στόχους του μηχανισμού επιδόσεων και 
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του συστήματος χρέωσης

Or. en

Τροπολογία 431
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δείκτες για την παρακολούθηση 
των επιδόσεων στα κύρια πεδία επιδόσεων 
ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης·

γ) δείκτες για την παρακολούθηση 
των επιδόσεων στα κύρια πεδία επιδόσεων 
ασφάλειας, του περιβάλλοντος, του 
κλίματος και της οικονομικής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 432
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) καθεστώτα παροχής κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
αντικινήτρων, εφαρμοστέα όταν πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας δεν 
συμμορφώνεται με τους σχετικούς 
δεσμευτικούς στόχους επιδόσεων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς ή όταν 
δεν έχει υλοποιήσει τα σχετικά κοινά έργα 
που αναφέρονται στο άρθρο 35. Στα εν 
λόγω οικονομικά αντικίνητρα 
λαμβάνονται ιδίως υπόψη η υποβάθμιση 
του επιπέδου ποιότητας εξυπηρέτησης 
που παρέχει ο εν λόγω πάροχος, ως 
αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με 
τους στόχους επιδόσεων ή της μη 
υλοποίησης των κοινών έργων, καθώς 

η) ισορροπημένα και συμμετρικά 
καθεστώτα παροχής κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
πριμοδοτήσεων, εφαρμοστέα όταν 
πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
επιτυγχάνει επιδόσεις που υπερβαίνουν 
τους δεσμευτικούς στόχους επιδόσεων 
και τις κυρώσεις όταν δεν συμμορφώνεται 
με τους σχετικούς δεσμευτικούς στόχους 
επιδόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς. Τα εν λόγω οικονομικά 
κίνητρα είναι αναλογικά του εύρους της 
διακύμανσης μεταξύ των επιδόσεων και 
του στόχου. Κατά τον προσδιορισμό του 
οικονομικού κινήτρου, λαμβάνονται 
υπόψη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι 
πιθανές επιπτώσεις για τους παρόχους 
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και οι επιπτώσεις της στο δίκτυο· υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός τυχόν 
επιπτώσεων που απορρέουν από ενέργειες 
άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.1α

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

Or. en

Τροπολογία 433
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) καθεστώτα παροχής κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
αντικινήτρων, εφαρμοστέα όταν πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας δεν 
συμμορφώνεται με τους σχετικούς 
δεσμευτικούς στόχους επιδόσεων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς ή όταν 
δεν έχει υλοποιήσει τα σχετικά κοινά έργα 
που αναφέρονται στο άρθρο 35. Στα εν 
λόγω οικονομικά αντικίνητρα λαμβάνονται 
ιδίως υπόψη η υποβάθμιση του επιπέδου 
ποιότητας εξυπηρέτησης που παρέχει ο εν 
λόγω πάροχος, ως αποτέλεσμα της μη 
συμμόρφωσης με τους στόχους επιδόσεων 
ή της μη υλοποίησης των κοινών έργων, 
καθώς και οι επιπτώσεις της στο δίκτυο·

η) ισορροπημένα και συμμετρικά 
καθεστώτα παροχής κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
πριμοδοτήσεων και αντικινήτρων, 
εφαρμοστέα όταν πάροχος υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας επιτυγχάνει 
επιδόσεις που υπερβαίνουν τους 
δεσμευτικούς στόχους επιδόσεων και τις 
κυρώσεις ή όταν δεν συμμορφώνεται με 
τους σχετικούς δεσμευτικούς στόχους 
επιδόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς ή όταν δεν έχει υλοποιήσει τα 
σχετικά κοινά έργα που αναφέρονται στο 
άρθρο 35. Στα οικονομικά αντικίνητρα 
λαμβάνονται ιδίως υπόψη η υποβάθμιση 
του επιπέδου ποιότητας εξυπηρέτησης που 
παρέχει ο εν λόγω πάροχος, ως 
αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με τους 
στόχους επιδόσεων ή της μη υλοποίησης 
των κοινών έργων, καθώς και οι 
επιπτώσεις της στο δίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 434
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) καθεστώτα παροχής κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
αντικινήτρων, εφαρμοστέα όταν πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας δεν 
συμμορφώνεται με τους σχετικούς 
δεσμευτικούς στόχους επιδόσεων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς ή όταν 
δεν έχει υλοποιήσει τα σχετικά κοινά έργα 
που αναφέρονται στο άρθρο 35. Στα εν 
λόγω οικονομικά αντικίνητρα 
λαμβάνονται ιδίως υπόψη η υποβάθμιση 
του επιπέδου ποιότητας εξυπηρέτησης 

η) ισορροπημένα και συμμετρικά 
καθεστώτα παροχής κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
πριμοδοτήσεων, εφαρμοστέα όταν 
πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
επιτυγχάνει επιδόσεις που υπερβαίνουν 
τους δεσμευτικούς στόχους επιδόσεων 
και τις κυρώσεις όταν δεν συμμορφώνεται 
με τους σχετικούς δεσμευτικούς στόχους 
επιδόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς. Τα εν λόγω οικονομικά κίνητρα 
είναι αναλογικά του εύρους της 
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που παρέχει ο εν λόγω πάροχος, ως 
αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με 
τους στόχους επιδόσεων ή της μη 
υλοποίησης των κοινών έργων, καθώς 
και οι επιπτώσεις της στο δίκτυο·

διακύμανσης μεταξύ των επιδόσεων και 
του στόχου και λαμβάνουν υπόψη στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι πιθανές 
επιπτώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και περιλαμβάνεται ο 
προσδιορισμός τυχόν επιπτώσεων που 
απορρέουν από ενέργειες άλλων 
ενδιαφερόμενων φορέων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι δίκαια, τα κίνητρα θα πρέπει να είναι συμμετρικά και αναλογικά της παρέκκλισης 
των πραγματικών επιδόσεων από τον στόχο. Θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη ο βαθμός 
κατά τον οποίο ο πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας έχει τον έλεγχο επί των 
πραγματικών επιδόσεων. 

Τροπολογία 435
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) μεθοδολογία για την κατανομή του 
κοινού κόστους των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
μεταξύ των δύο κατηγοριών υπηρεσιών·

ια) μεθοδολογία για την κατανομή του 
κοινού κόστους των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
μεταξύ των δύο κατηγοριών υπηρεσιών 
που σέβεται τις τοπικές περιστάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι οι τερματικές υπηρεσίες επηρεάζονται σημαντικά από τις τοπικές 
συνθήκες, συνεπώς η εισαγωγή καθολικών κανόνων που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις 
υπηρεσίες στα πεδία του ΕΕΟ δεν φαίνεται ενδεδειγμένη. Μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στο ποσό των τερματικών τελών. Επιπλέον, ενδέχεται να καταστήσει δυσκολότερη την 
ενθάρρυνση της παροχής τερματικών υπηρεσιών υπό τους όρους της αγοράς.

Τροπολογία 436
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από 
τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως φορέας επανεξέτασης 
των επιδόσεων (ΦΕΕ) και από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές κατά την εφαρμογή του 
μηχανισμού επιδόσεων που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και του συστήματος 
χρεώσεων που αναφέρεται στα άρθρα 19 
έως 23 σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και του 
[κανονισμού ΦΕΕ].

Or. en

Τροπολογία 437
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Johan Van Overtveldt, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 α
Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Τα κράτη μέλη, ενεργώντας σύμφωνα με 
την εθνική τους νομοθεσία καθιερώνουν 
μηχανισμούς διαβούλευσης, ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, 
περιλαμβανομένων των οργάνων 
εκπροσώπησης των εργαζομένων, να 
συμμετέχουν κατάλληλα στην υλοποίηση 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Or. en

Τροπολογία 438
Karima Delli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τις 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα 
κύρια πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, 
της χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς, 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2 και στο παρόν άρθρο 
παράγραφοι 2 έως 3. Σε συνδυασμό με 
τους ενωσιακούς στόχους, η Επιτροπή 
μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικές 
βασικές τιμές, τιμές κατανομής ή ομάδες 
αναφοράς, ώστε να καθίστανται εφικτές η 
αξιολόγηση και η έγκριση των προσχεδίων 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τις 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα 
κύρια πεδία επιδόσεων του κλίματος, του 
περιβάλλοντος και της οικονομικής 
απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς, 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2 και στο παρόν άρθρο 
παράγραφοι 2 έως 3. Σε συνδυασμό με 
τους ενωσιακούς στόχους, ιδίως τους 
στόχους έγκαιρης μείωσης των εκπομπών 
που θεσπίζονται στον ευρωπαϊκό νόμο για 
το κλίμα και τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η 
Επιτροπή μπορεί να καθορίζει 
συμπληρωματικές βασικές τιμές, τιμές 
κατανομής ή ομάδες αναφοράς, ώστε να 
καθίστανται εφικτές η αξιολόγηση και η 
έγκριση των προσχεδίων επιδόσεων 
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 439
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τις 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα 
κύρια πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, 
της χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς, 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τις 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα 
κύρια πεδία επιδόσεων της ασφάλειας, του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης για κάθε περίοδο 
αναφοράς, σύμφωνα με την εξεταστική 
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που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2 και στο παρόν άρθρο 
παράγραφοι 2 έως 3. Σε συνδυασμό με 
τους ενωσιακούς στόχους, η Επιτροπή 
μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικές 
βασικές τιμές, τιμές κατανομής ή ομάδες 
αναφοράς, ώστε να καθίστανται εφικτές η 
αξιολόγηση και η έγκριση των προσχεδίων 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2 και στο παρόν άρθρο 
παράγραφοι 2 έως 3. Σε συνδυασμό με 
τους ενωσιακούς στόχους, η Επιτροπή 
μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικές 
βασικές τιμές, τιμές κατανομής ή ομάδες 
αναφοράς, ώστε να καθίστανται εφικτές η 
αξιολόγηση και η έγκριση των προσχεδίων 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ενωσιακών στόχων επιδόσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται από κοινού από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 440
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τις 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα 
κύρια πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, 
της χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς, 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2 και στο παρόν άρθρο 
παράγραφοι 2 έως 3. Σε συνδυασμό με 
τους ενωσιακούς στόχους, η Επιτροπή 
μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικές 
βασικές τιμές, τιμές κατανομής ή ομάδες 
αναφοράς, ώστε να καθίστανται εφικτές η 
αξιολόγηση και η έγκριση των προσχεδίων 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς, 
σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 3 και στο παρόν άρθρο 
παράγραφοι 2 έως 3 και κατόπιν 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς. Σε συνδυασμό με τους ενωσιακούς 
στόχους, η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει 
συμπληρωματικές βασικές τιμές, τιμές 
κατανομής ή ομάδες αναφοράς, ώστε να 
καθίστανται εφικτές η αξιολόγηση και η 
έγκριση των προσχεδίων επιδόσεων 
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κατάσταση σε πολλές τερματικές περιοχές στο δίκτυο ποικίλλει ιδιαίτερα και οι επιδόσεις και 
η σκοπιμότητα των βελτιώσεων εξαρτάται από διάφορους τοπικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι 
ενωσιακοί στόχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των εθνικών εποπτικών αρχών 
να θεσπίσουν στόχους που αποτυπώνουν με ακρίβεια τις τοπικές συνθήκες, π.χ. αναφορικά με 
το συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή τερματική περιοχή.

Τροπολογία 441
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τις 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα 
κύρια πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, 
της χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς, 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2 και στο παρόν άρθρο 
παράγραφοι 2 έως 3. Σε συνδυασμό με 
τους ενωσιακούς στόχους, η Επιτροπή 
μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικές 
βασικές τιμές, τιμές κατανομής ή ομάδες 
αναφοράς, ώστε να καθίστανται εφικτές η 
αξιολόγηση και η έγκριση των προσχεδίων 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς, 
σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 3 και στο παρόν άρθρο 
παράγραφοι 2 έως 3 και κατόπιν 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς. Σε συνδυασμό με τους ενωσιακούς 
στόχους, η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει 
συμπληρωματικές βασικές τιμές, τιμές 
κατανομής ή ομάδες αναφοράς, ώστε να 
καθίστανται εφικτές η αξιολόγηση και η 
έγκριση των προσχεδίων επιδόσεων 
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση σε τερματικές περιοχές στο δίκτυο ποικίλλει ιδιαίτερα και οι επιδόσεις και η 
σκοπιμότητα των βελτιώσεων εξαρτάται από διάφορους τοπικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι 
ενωσιακοί στόχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των εθνικών εποπτικών αρχών 
να θεσπίσουν στόχους που αποτυπώνουν με ακρίβεια τις τοπικές συνθήκες, π.χ. αναφορικά με 
το συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή τερματική περιοχή. Ο καθορισμός στόχων πρέπει να έπεται μιας 
διεξοδικής διαδικασίας διαδικασία διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου 
να επαληθευτεί εάν οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι και δεν θα μπορούσαν να έχουν 
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ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

Τροπολογία 442
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τις 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα 
κύρια πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, 
της χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς, 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2 και στο παρόν άρθρο 
παράγραφοι 2 έως 3. Σε συνδυασμό με 
τους ενωσιακούς στόχους, η Επιτροπή 
μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικές 
βασικές τιμές, τιμές κατανομής ή ομάδες 
αναφοράς, ώστε να καθίστανται εφικτές η 
αξιολόγηση και η έγκριση των προσχεδίων 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς, 
σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 3 και στο παρόν άρθρο 
παράγραφοι 2 έως 3. Σε συνδυασμό με 
τους ενωσιακούς στόχους, η Επιτροπή 
μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικές 
βασικές τιμές, τιμές κατανομής ή ομάδες 
αναφοράς, ώστε να καθίστανται εφικτές η 
αξιολόγηση και η έγκριση των προσχεδίων 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3. 
.

Or. en

Τροπολογία 443
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή εγκρίνει ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τις 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα 
κύρια πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, 

(1) Η Επιτροπή εγκρίνει ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
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της χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς, 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2 και στο παρόν άρθρο 
παράγραφοι 2 έως 3. Σε συνδυασμό με 
τους ενωσιακούς στόχους, η Επιτροπή 
μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικές 
βασικές τιμές, τιμές κατανομής ή ομάδες 
αναφοράς, ώστε να καθίστανται εφικτές η 
αξιολόγηση και η έγκριση των προσχεδίων 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

απόδοσης για κάθε περίοδο αναφοράς, 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2 και στο παρόν άρθρο 
παράγραφοι 2 έως 3. Σε συνδυασμό με 
τους ενωσιακούς στόχους, η Επιτροπή 
μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικές 
βασικές τιμές, τιμές κατανομής ή ομάδες 
αναφοράς, ώστε να καθίστανται εφικτές η 
αξιολόγηση και η έγκριση των προσχεδίων 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

Or. de

Τροπολογία 444
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβάλλουν σε σταδιακές και 
συνεχείς βελτιώσεις όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές και οικονομικές επιδόσεις 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

α) διασφαλίζουν τις επιχειρησιακές 
και οικονομικές επιδόσεις των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας·

Or. en

Τροπολογία 445
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβάλλουν σε σταδιακές και 
συνεχείς βελτιώσεις όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές και οικονομικές επιδόσεις 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

α) διασφαλίζουν επαρκείς 
επιχειρησιακές και οικονομικές επιδόσεις 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

Or. en
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Τροπολογία 446
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβάλλουν σε σταδιακές και 
συνεχείς βελτιώσεις όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές και οικονομικές επιδόσεις 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

α) συμβάλλουν σε σταδιακή και 
συνεχή εξέλιξη όσον αφορά τις 
επιχειρησιακές και οικονομικές επιδόσεις 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

Or. en

Τροπολογία 447
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί κατά 
τη διάρκεια της σχετικής περιόδου 
αναφοράς, ενώ παράλληλα προωθούν πιο 
μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν την 
αποδοτική, βιώσιμη και ανθεκτική παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

β) συμβάλλουν στην προώθηση πιο 
μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών και 
τεχνολογικών εξελίξεων που επιτρέπουν 
την αποδοτική, βιώσιμη και ανθεκτική 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Or. en

Τροπολογία 448
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την εκπόνηση των αποφάσεών 3. Για την εκπόνηση των αποφάσεών 
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της σχετικά με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων, η Επιτροπή συλλέγει κάθε 
αναγκαία συμβολή από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ παρέχει συνδρομή, μέσω 
γνωμοδότησης, στην Επιτροπή για την 
ανάλυση και την εκπόνηση των εν λόγω 
αποφάσεων.

της σχετικά με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων και τις πιθανές 
συμπληρωματικές βασικές τιμές και τιμές 
κατανομής, η Επιτροπή συλλέγει κάθε 
αναγκαία συμβολή από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και από τους σχετικούς εθνικούς 
ρυθμιστές (εθνικές εποπτικές αρχές / 
εθνικές αρμόδιες αρχές). Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, ο ΦΕΕ παρέχει 
συνδρομή, μέσω γνωμοδότησης, στην 
Επιτροπή για την ανάλυση και την 
εκπόνηση των εν λόγω αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί ρυθμιστές γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες, δομές και τους τοπικούς 
περιορισμούς των σχετικών ρυθμιζόμενων οντοτήτων. Αυτές οι πτυχές καθώς και πιθανές 
συμπληρωματικές βασικές τιμές, τιμές κατανομής ή ομάδες αναφοράς πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη στην ανάπτυξη/έγκριση των ενωσιακών στόχων.

Τροπολογία 449
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την εκπόνηση των αποφάσεών 
της σχετικά με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων, η Επιτροπή συλλέγει κάθε 
αναγκαία συμβολή από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ παρέχει συνδρομή, μέσω 
γνωμοδότησης, στην Επιτροπή για την 
ανάλυση και την εκπόνηση των εν λόγω 
αποφάσεων.

3. Για την εκπόνηση των αποφάσεών 
της σχετικά με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων και τις πιθανές 
συμπληρωματικές βασικές τιμές και τιμές 
κατανομής, η Επιτροπή συλλέγει κάθε 
αναγκαία συμβολή από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και από τους σχετικούς εθνικούς 
ρυθμιστές (εθνικές εποπτικές αρχές / 
εθνικές αρμόδιες αρχές). Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
παρέχει συνδρομή, μέσω γνωμοδότησης, 
στην Επιτροπή για την ανάλυση και την 
εκπόνηση των εν λόγω αποφάσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί ρυθμιστές γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες, δομές και τους τοπικούς 
περιορισμούς των σχετικών ρυθμιζόμενων οντοτήτων. Αυτές οι πτυχές καθώς και πιθανές 
συμπληρωματικές βασικές τιμές και τιμές κατανομής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην 
ανάπτυξη/έγκριση των ενωσιακών στόχων.

Τροπολογία 450
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την εκπόνηση των αποφάσεών 
της σχετικά με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων, η Επιτροπή συλλέγει κάθε 
αναγκαία συμβολή από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ παρέχει συνδρομή, μέσω 
γνωμοδότησης, στην Επιτροπή για την 
ανάλυση και την εκπόνηση των εν λόγω 
αποφάσεων.

3. Για την εκπόνηση των αποφάσεών 
της σχετικά με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων, η Επιτροπή συλλέγει κάθε 
αναγκαία συμβολή από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και από τους σχετικούς εθνικούς 
ρυθμιστές (εθνικές εποπτικές αρχές και 
εθνικές αρμόδιες αρχές). Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
παρέχει συνδρομή, μέσω γνωμοδότησης, 
στην Επιτροπή για την ανάλυση και την 
εκπόνηση των εν λόγω αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 451
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Κατηγοριοποίηση υπηρεσιών 

αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας

1. Πριν από την έναρξη κάθε 
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περιόδου αναφοράς, κάθε κράτος μέλος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή ποιες από τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας που θα 
παρασχεθούν κατά τη διάρκεια της εν 
λόγω περιόδου στον υπό την ευθύνη του 
εναέριο χώρο προτίθεται να 
κατηγοριοποιήσει ως υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και ως 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας, 
αντιστοίχως. Ταυτόχρονα, κάθε κράτος 
μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τους 
ορισθέντες παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας για τις εν λόγω αντίστοιχες 
υπηρεσίες.
2. Εντός εύθετου χρονικού 
διαστήματος πριν από την έναρξη της 
σχετικής περιόδου αναφοράς, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις 
απευθυνόμενες σε κάθε κράτος μέλος 
σχετικά με το αν η σκοπούμενη 
κατηγοριοποίηση των οικείων υπηρεσιών 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 28 και 55. Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
παρέχει συνδρομή, μέσω γνωμοδότησης, 
στην Επιτροπή για την ανάλυση και την 
εκπόνηση των εν λόγω αποφάσεων.
3. Όταν σε απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει της παραγράφου 2 διαπιστώνεται 
ότι η σκοπούμενη κατηγοριοποίηση δεν 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 28 και 55, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση αυτή, 
υποβάλλει νέα κοινοποίηση της οποίας οι 
όροι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. Η 
Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
την κοινοποίηση αυτή σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.
4. Οι ενδιαφερόμενοι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας βασίζουν τα οικεία 
προσχέδια επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας στις 
κατηγοριοποιήσεις που η Επιτροπή κρίνει 
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ως συμμορφούμενες με τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο άρθρο 2 σημεία 28 και 
55. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ βασίζεται στις 
ίδιες κατηγοριοποιήσεις όταν αξιολογεί 
την κατανομή του κόστους μεταξύ των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διάταξη φαίνεται να αποτελεί μια σχετικά εκτεταμένη παρέμβαση της ΕΕ στον 
καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της παροχής υπηρεσιών σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Η 
διαδικασία φαίνεται να είναι σχετικά πολύπλοκη,να δημιουργεί επιπρόσθετο διοικητικό φόρτο, 
να επιμηκύνει τη διαδικασία προετοιμασίας των σχεδίων επιδόσεων, και να αλληλοκαλύπτεται 
με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ευελιξία των κρατών 
(π.χ. σε περίπτωση μεταβολών στην αγορά αερολιμένων).

Τροπολογία 452
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Κατηγοριοποίηση υπηρεσιών 

αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας

1. Πριν από την έναρξη κάθε 
περιόδου αναφοράς, κάθε κράτος μέλος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή ποιες από τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας που θα 
παρασχεθούν κατά τη διάρκεια της εν 
λόγω περιόδου στον υπό την ευθύνη του 
εναέριο χώρο προτίθεται να 
κατηγοριοποιήσει ως υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και ως 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας, 
αντιστοίχως. Ταυτόχρονα, κάθε κράτος 
μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τους 
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ορισθέντες παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας για τις εν λόγω αντίστοιχες 
υπηρεσίες.
2. Εντός εύθετου χρονικού 
διαστήματος πριν από την έναρξη της 
σχετικής περιόδου αναφοράς, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις 
απευθυνόμενες σε κάθε κράτος μέλος 
σχετικά με το αν η σκοπούμενη 
κατηγοριοποίηση των οικείων υπηρεσιών 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 28 και 55. Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
παρέχει συνδρομή, μέσω γνωμοδότησης, 
στην Επιτροπή για την ανάλυση και την 
εκπόνηση των εν λόγω αποφάσεων.
3. Όταν σε απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει της παραγράφου 2 διαπιστώνεται 
ότι η σκοπούμενη κατηγοριοποίηση δεν 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 28 και 55, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση αυτή, 
υποβάλλει νέα κοινοποίηση της οποίας οι 
όροι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. Η 
Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
την κοινοποίηση αυτή σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.
4. Οι ενδιαφερόμενοι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας βασίζουν τα οικεία 
προσχέδια επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας στις 
κατηγοριοποιήσεις που η Επιτροπή κρίνει 
ως συμμορφούμενες με τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο άρθρο 2 σημεία 28 και 
55. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ βασίζεται στις 
ίδιες κατηγοριοποιήσεις όταν αξιολογεί 
την κατανομή του κόστους μεταξύ των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν προτιμότερο να μειωθεί σημαντικά το κείμενο στα άρθρα 10 έως 25 προκειμένου να 
ρυθμίζονται μόνο τα κύρια σημεία. Τα άρθρα 12 έως 18 θα μπορούσαν να διαγραφούν, διότι 
αυτές οι λεπτομέρειες θα ήταν καλύτερο να περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανόνα.

Τροπολογία 453
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Σε περίπτωση αιτιολογημένων 
περιστάσεων που λαμβάνουν χώρα κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, τα 
κράτη μέλη δύνανται να τροποποιήσουν 
την κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 454
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός εύθετου χρονικού 
διαστήματος πριν από την έναρξη της 
σχετικής περιόδου αναφοράς, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις 
απευθυνόμενες σε κάθε κράτος μέλος 
σχετικά με το αν η σκοπούμενη 
κατηγοριοποίηση των οικείων υπηρεσιών 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 28 και 55. Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 

διαγράφεται
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παρέχει συνδρομή, μέσω γνωμοδότησης, 
στην Επιτροπή για την ανάλυση και την 
εκπόνηση των εν λόγω αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 455
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός εύθετου χρονικού 
διαστήματος πριν από την έναρξη της 
σχετικής περιόδου αναφοράς, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις 
απευθυνόμενες σε κάθε κράτος μέλος 
σχετικά με το αν η σκοπούμενη 
κατηγοριοποίηση των οικείων υπηρεσιών 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 28 και 55. Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
παρέχει συνδρομή, μέσω γνωμοδότησης, 
στην Επιτροπή για την ανάλυση και την 
εκπόνηση των εν λόγω αποφάσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 456
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός εύθετου χρονικού 
διαστήματος πριν από την έναρξη της 
σχετικής περιόδου αναφοράς, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις 
απευθυνόμενες σε κάθε κράτος μέλος 

2. Εντός εύθετου χρονικού 
διαστήματος πριν από την έναρξη της 
σχετικής περιόδου αναφοράς, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις 
απευθυνόμενες σε κάθε κράτος μέλος 
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σχετικά με το αν η σκοπούμενη 
κατηγοριοποίηση των οικείων υπηρεσιών 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 28 και 55. Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
παρέχει συνδρομή, μέσω γνωμοδότησης, 
στην Επιτροπή για την ανάλυση και την 
εκπόνηση των εν λόγω αποφάσεων.

σχετικά με το αν η σκοπούμενη 
κατηγοριοποίηση των οικείων υπηρεσιών 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 29 και 55. Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
παρέχει συνδρομή, μέσω γνωμοδότησης, 
στην Επιτροπή για την ανάλυση και την 
εκπόνηση των εν λόγω αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 457
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός εύθετου χρονικού 
διαστήματος πριν από την έναρξη της 
σχετικής περιόδου αναφοράς, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις 
απευθυνόμενες σε κάθε κράτος μέλος 
σχετικά με το αν η σκοπούμενη 
κατηγοριοποίηση των οικείων υπηρεσιών 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 28 και 55. Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
παρέχει συνδρομή, μέσω γνωμοδότησης, 
στην Επιτροπή για την ανάλυση και την 
εκπόνηση των εν λόγω αποφάσεων.

2. Εντός εύθετου χρονικού 
διαστήματος πριν από την έναρξη της 
σχετικής περιόδου αναφοράς, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις 
απευθυνόμενες σε κάθε κράτος μέλος 
σχετικά με το αν η σκοπούμενη 
κατηγοριοποίηση των οικείων υπηρεσιών 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 28 και 55. Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, ο ΦΕΕ παρέχει 
συνδρομή, μέσω γνωμοδότησης, στην 
Επιτροπή για την ανάλυση και την 
εκπόνηση των εν λόγω αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 458
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν σε απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει της παραγράφου 2 διαπιστώνεται 
ότι η σκοπούμενη κατηγοριοποίηση δεν 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 28 και 55, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση αυτή, 
υποβάλλει νέα κοινοποίηση της οποίας οι 
όροι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. Η 
Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
την κοινοποίηση αυτή σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 459
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν σε απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει της παραγράφου 2 διαπιστώνεται 
ότι η σκοπούμενη κατηγοριοποίηση δεν 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 28 και 55, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση αυτή, 
υποβάλλει νέα κοινοποίηση της οποίας οι 
όροι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. Η 
Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
την κοινοποίηση αυτή σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

3. Όταν σε απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει της παραγράφου 2 αναφέρεται ότι 
η σκοπούμενη κατηγοριοποίηση δεν 
πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 σημεία 29 και 55, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση αυτή, 
υποβάλλει νέα κοινοποίηση της οποίας οι 
όροι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. Η 
Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
την κοινοποίηση αυτή σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 460
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενδιαφερόμενοι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
βασίζουν τα οικεία προσχέδια επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας στις κατηγοριοποιήσεις που 
η Επιτροπή κρίνει ως συμμορφούμενες με 
τα κριτήρια που καθορίζονται στο 
άρθρο 2 σημεία 28 και 55. Ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
βασίζεται στις ίδιες κατηγοριοποιήσεις 
όταν αξιολογεί την κατανομή του κόστους 
μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και των τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 3.

4. Οι ενδιαφερόμενοι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
βασίζουν τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή και τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας στις 
κατηγοριοποιήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ βασίζεται στις 
ίδιες κατηγοριοποιήσεις όταν αξιολογεί 
την κατανομή του κόστους μεταξύ των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 461
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενδιαφερόμενοι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
βασίζουν τα οικεία προσχέδια επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας στις κατηγοριοποιήσεις που 
η Επιτροπή κρίνει ως συμμορφούμενες με 
τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 
σημεία 28 και 55. Ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
βασίζεται στις ίδιες κατηγοριοποιήσεις 
όταν αξιολογεί την κατανομή του κόστους 
μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και των τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας σύμφωνα με το 

4. Οι ενδιαφερόμενοι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
βασίζουν τα οικεία προσχέδια επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας στις κατηγοριοποιήσεις που 
η Επιτροπή κρίνει ως συμμορφούμενες με 
τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 
σημεία 29 και 55. Ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
βασίζεται στις ίδιες κατηγοριοποιήσεις 
όταν αξιολογεί την κατανομή του κόστους 
μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και των τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας σύμφωνα με το 



AM\1223934EL.docx 75/230 PE680.885v01-00

EL

άρθρο 13 παράγραφος 3. άρθρο 13 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 462
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενδιαφερόμενοι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
βασίζουν τα οικεία προσχέδια επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας στις κατηγοριοποιήσεις που 
η Επιτροπή κρίνει ως συμμορφούμενες με 
τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 
σημεία 28 και 55. Ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
βασίζεται στις ίδιες κατηγοριοποιήσεις 
όταν αξιολογεί την κατανομή του κόστους 
μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και των τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 3.

4. Οι ενδιαφερόμενοι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
βασίζουν τα οικεία προσχέδια επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας στις κατηγοριοποιήσεις που 
η Επιτροπή κρίνει ως συμμορφούμενες με 
τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 
σημεία 28 και 55. Ο ΦΕΕ βασίζεται στις 
ίδιες κατηγοριοποιήσεις όταν αξιολογεί 
την κατανομή του κόστους μεταξύ των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 463
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα ήταν προτιμότερο να μειωθεί σημαντικά το κείμενο στα άρθρα 10 έως 25 προκειμένου να 
ρυθμίζονται μόνο τα κύρια σημεία. Τα άρθρα 12 έως 18 θα μπορούσαν να διαγραφούν, διότι 
αυτές οι λεπτομέρειες θα ήταν καλύτερο να περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανόνα.

Τροπολογία 464
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σχέδια επιδόσεων και στόχοι επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

Σχέδια επιδόσεων και στόχοι επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή

Or. en

Τροπολογία 465
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας για υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή 
εγκρίνουν, για κάθε περίοδο αναφοράς, 
προσχέδια επιδόσεων ως προς όλες τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που παρέχουν και, κατά 
περίπτωση, συνάπτουν συμβάσεις 
προμηθειών με άλλους παρόχους.

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
καταρτίζουν για κάθε περίοδο αναφοράς, 
προσχέδια επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

The development of two separate Performance plans for en route ANS and for terminal ANS 
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of designated ATSPs would lead to additional administrative burden and financial issues. 
Complex processes that could lead to micromanagement and operational ambiguities should 
be avoided. Overlapping of activities by several institutions, both at local (ATSP, NSA, 
Member State, other ANSPs) and EU level (PRB, EASA, Commission) should be avoided. A 
complete separation of the target setting process in en-route and terminal areas is not the 
right approach. These services are closely interrelated (common investments, staff, 
administration. etc.) in respect of all phases of flights (en-route, approach, aerodrome) and 
they cannot be totally separated. The current system seems to be more relevant. Article 13 
and 14 should be merged.

Τροπολογία 466
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας για υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή 
εγκρίνουν, για κάθε περίοδο αναφοράς, 
προσχέδια επιδόσεων ως προς όλες τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που παρέχουν και, κατά 
περίπτωση, συνάπτουν συμβάσεις 
προμηθειών με άλλους παρόχους.

1. Η εθνική εποπτική αρχή για κάθε 
περίοδο αναφοράς εγκρίνει τα προσχέδια 
επιδόσεων που καταρτίζουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ως προς 
όλες τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή

Or. en

Τροπολογία 467
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 
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πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται. Για τη διασφάλιση της 
ομοιόμορφης, διάφανης και ανεξάρτητης 
συμμόρφωσης με το παρόν άρθρο, οι 
χρήστες του εναέριου χώρου θα 
συμμετέχουν πάντα στην ανάπτυξη 
σχεδίων επιδόσεων και στόχων 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή των ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συμμετέχουν οι χρήστες του εναέριου χώρου.

Τροπολογία 468
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 
πεδία επιδόσεων της ασφάλειας, του 
κλίματος, του περιβάλλοντος και της 
οικονομικής απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν 
με τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, 
ιδίως με τους στόχους της έγκαιρης 
μείωσης των εκπομπών που προβλέπει ο 
ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα, και με 
την πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 
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Τα εν λόγω προσχέδια επιδόσεων 
λαμβάνουν υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό 
πρόγραμμα ATM. Τα προσχέδια 
επιδόσεων δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 469
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται από 
τις εθνικές εποπτικές αρχές μετά τον 
καθορισμό ενωσιακών στόχων επιδόσεων 
και πριν από την έναρξη της εκάστοτε 
περιόδου αναφοράς. Περιέχουν στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή στα κύρια πεδία 
επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
έκδοση, αξιολόγηση και έγκριση σχεδίων επιδόσεων κατά τη διαδρομή. Ο ΦΕΕ θα πρέπει να 
αξιολογεί και να εγκρίνει τις εθνικές συνεισφορές ως προς την επίσημη ορθότητά τους, και θα 
τις χρησιμοποιεί στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες υποβολής αναφορών και συγκριτικής 
αξιολόγησης.

Τροπολογία 470
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων συμβάλλουν 
στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος ATM. Τα προσχέδια 
επιδόσεων δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 471
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα 
κύρια πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, 
της χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων στα κύρια πεδία 
επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Or. en
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Τροπολογία 472
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 473
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 

2. Τα προσχέδια επιδόσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες 
που παρέχει ο διαχειριστής δικτύου. Πριν 
από την έγκριση των εν λόγω προσχεδίων, 
οι εθνικές εποπτικές αρχές 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων.
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φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
βάσει αυτού.

Or. en

Τροπολογία 474
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
βάσει αυτού.

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές διαβουλεύονται με τους 
εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου 
χώρου και, κατά περίπτωση, με τις 
στρατιωτικές αρχές, τους φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους 
συντονιστές αερολιμένων.
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Or. en

Τροπολογία 475
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
βάσει αυτού.

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως υποδεικνύεται στην τροπολογία 29, δεν προτείνεται ο διαχωρισμός των εθνικών 
εποπτικών αρχών από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Οι ΕΕΑ θα είναι αρμόδιες για την 
αξιολόγηση και την έγκριση των σχεδίων επιδόσεων κατά τη διαδρομή.

Τροπολογία 476
Bogusław Liberadzki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
βάσει αυτού.

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές διαβουλεύονται με παρόχους 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους 
εκπροσώπους του προσωπικού των 
φορέων παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to ensure adequate recognition of local needs, specifications, setups and constraints, 
the national regulators (NSAs) need to be in charge and responsible for the adoption, 
assessment and approval of en-route performance plans. The PRB will have to assess and 
approve national contributions on their formal correctness and will use them in their 
European reporting and benchmarking activities. We not support the separation between 
NCA and NSA – also there is lack of rationale to add the reference to NCA verification of 
performance plans. NCA function as described in EASA BR is about the ability of an ANSP to 
perform services, not about the required parameters within performance scheme, especially 
when there will be no safety targets within the performance scheme system.

Τροπολογία 477
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει 
αυτού.

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου, τους 
εκπροσώπους του προσωπικού των 
φορέων παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, τους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες στα πεδία του κλίματος 
και του περιβάλλοντος, καθώς και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει 
αυτού.

Or. en

Τροπολογία 478
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
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λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει 
αυτού.

λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου, τους 
εργαζομένους των φορέων παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει 
αυτού.

Or. en

Τροπολογία 479
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου, το 
προσωπικό των φορέων παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
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συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει 
αυτού.

αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει 
αυτού.

Or. en

Τροπολογία 480
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, 
τους φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων 
και τους συντονιστές αερολιμένων. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει 
αυτού.

(2) Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις σχετικές 
πληροφορίες που παρέχει ο διαχειριστής 
δικτύου. Πριν από την έγκριση των εν 
λόγω προσχεδίων, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των 
χρηστών του εναέριου χώρου και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, 
τους φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων 
και τους συντονιστές αερολιμένων. 
Επίσης, κατά περίπτωση ζητείται η 
γνώμη των στρατιωτικών αρχών. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει 
αυτού. 

Or. de
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Τροπολογία 481
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή περιέχουν στόχους επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή οι οποίοι συνάδουν με τους 
αντίστοιχους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων σε όλα τα κύρια πεδία 
επιδόσεων και πληρούν τις πρόσθετες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο τρίτο 
εδάφιο.

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή περιέχουν στόχους επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή οι οποίοι συνάδουν με τους 
αντίστοιχους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων σε όλα τα κύρια πεδία 
επιδόσεων και πληρούν τις πρόσθετες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο τρίτο 
εδάφιο. Η εκπαίδευση και οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν 
θεωρούνται κριτήριο για την αξιολόγηση 
των στόχων επιδόσεων.

Or. fr

Τροπολογία 482
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή περιέχουν στόχους επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή οι οποίοι συνάδουν με τους 
αντίστοιχους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων σε όλα τα κύρια πεδία 
επιδόσεων και πληρούν τις πρόσθετες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο τρίτο 
εδάφιο.

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή περιέχουν στόχους επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή οι οποίοι συνάδουν με τους 
αντίστοιχους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων σε όλα τα κύρια πεδία 
επιδόσεων και πληρούν τις πρόσθετες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο τρίτο 
εδάφιο.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και 
εκπαίδευση δεν θεωρούνται κριτήρια για 
την αξιολόγηση των στόχων επιδόσεων.
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Or. en

Τροπολογία 483
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή περιέχουν στόχους επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή οι οποίοι συνάδουν με τους 
αντίστοιχους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων σε όλα τα κύρια πεδία 
επιδόσεων και πληρούν τις πρόσθετες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο τρίτο 
εδάφιο.

3. Τα προσχέδια επιδόσεων περιέχουν 
στόχους επιδόσεων οι οποίοι συνάδουν με 
τους αντίστοιχους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων σε όλα τα κύρια πεδία 
επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 484
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή περιέχουν στόχους επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή οι οποίοι συνάδουν με τους 
αντίστοιχους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων σε όλα τα κύρια πεδία 
επιδόσεων και πληρούν τις πρόσθετες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο τρίτο 
εδάφιο.

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή περιέχουν στόχους επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή οι οποίοι συνάδουν με τους 
αντίστοιχους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων σε όλα τα κύρια πεδία 
επιδόσεων, ιδίως όσον αφορά το κλίμα 
και το περιβάλλον, όπως οι διάφορες 
εκπομπές που επηρεάζουν το κλίμα, και 
πληρούν τις πρόσθετες προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο τρίτο εδάφιο.

Or. en
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Τροπολογία 485
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή περιέχουν στόχους επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή οι οποίοι συνάδουν με τους 
αντίστοιχους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων σε όλα τα κύρια πεδία 
επιδόσεων και πληρούν τις πρόσθετες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο τρίτο 
εδάφιο.

(3) Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
περιέχουν στόχους επιδόσεων, οι οποίοι 
πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. de

Τροπολογία 486
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνοχή των στόχων επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων καθορίζεται σύμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Η συνοχή των στόχων επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων καθορίζεται σύμφωνα με 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 487
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνοχή των στόχων επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων καθορίζεται σύμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Η συνοχή των στόχων επιδόσεων με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων 
καθορίζεται όταν πληρούται ένα από τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 488
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στις περιπτώσεις που έχουν 
οριστεί τιμές κατανομής σε συνδυασμό με 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, 
σύγκριση των στόχων επιδόσεων που 
περιέχονται στο προσχέδιο επιδόσεων με 
τις εν λόγω τιμές κατανομής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 489
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αξιολόγηση των βελτιώσεων των 
επιδόσεων σε βάθος χρόνου για την 
περίοδο αναφοράς που καλύπτεται από το 
σχέδιο επιδόσεων, και επιπλέον για τη 
συνολική περίοδο που περιλαμβάνει τόσο 
την προηγούμενη περίοδο αναφοράς όσο 
και την περίοδο αναφοράς που 

β) αξιολόγηση των βελτιώσεων των 
επιδόσεων για την περίοδο αναφοράς που 
καλύπτεται από το σχέδιο επιδόσεων·
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καλύπτεται από το σχέδιο επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 490
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αξιολόγηση των βελτιώσεων των 
επιδόσεων σε βάθος χρόνου για την 
περίοδο αναφοράς που καλύπτεται από το 
σχέδιο επιδόσεων, και επιπλέον για τη 
συνολική περίοδο που περιλαμβάνει τόσο 
την προηγούμενη περίοδο αναφοράς όσο 
και την περίοδο αναφοράς που καλύπτεται 
από το σχέδιο επιδόσεων·

β) αξιολόγηση των βελτιώσεων των 
επιδόσεων σε βάθος χρόνου για την 
περίοδο αναφοράς που καλύπτεται από το 
σχέδιο επιδόσεων, ή για τη συνολική 
περίοδο που περιλαμβάνει τόσο την 
προηγούμενη περίοδο αναφοράς όσο και 
την περίοδο αναφοράς που καλύπτεται από 
το σχέδιο επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 491
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σύγκριση του προβλεπόμενου 
επιπέδου επιδόσεων του ενδιαφερόμενου 
παρόχου υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας με άλλους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που 
ανήκουν στην ίδια ομάδα αναφοράς.

γ) σύγκριση του προβλεπόμενου 
επιπέδου επιδόσεων του ενδιαφερόμενου 
παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας που ανήκουν στην ίδια 
ομάδα αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 492
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εκτίμηση των σχετικών τοπικών 
περιστάσεων που έχουν έναν πιθανό 
αντίκτυπο στην επίτευξη στόχων 
επιδόσεων από τον πάροχο υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές περιστάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των τοπικών 
στόχων για τους ATSP, συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.

Τροπολογία 493
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, το προσχέδιο επιδόσεων πρέπει 
να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Επιπλέον, το προσχέδιο επιδόσεων 
λαμβάνει υπόψη τις βασικές παραδοχές 
που εφαρμόζονται ως βάση για τον 
καθορισμό στόχων και τα μέτρα που 
αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, και είναι πλήρες ως προς τα 
δεδομένα και το υποστηρικτικό υλικό.

Or. en

Τροπολογία 494
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι βασικές παραδοχές που 
χρησιμοποιούνται ως βάση για τον 
καθορισμό στόχων και τα μέτρα που 
αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
βασικών τιμών, των προβλέψεων 
κυκλοφορίας και των οικονομικών 
παραδοχών που χρησιμοποιούνται, 
πρέπει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, 
επάρκεια και συνοχή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 495
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το προσχέδιο επιδόσεων πρέπει να 
είναι πλήρες ως προς τα δεδομένα και το 
υποστηρικτικό υλικό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 496
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι βάσεις κόστους των τελών 
πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 20.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 497
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η κατανομή του κόστους μεταξύ 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας αξιολογείται από τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, με βάση τη μεθοδολογία 
που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 3 στοιχείο ια) και την 
κατηγοριοποίηση των διαφόρων 
υπηρεσιών, όπως αξιολογούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 12.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 498
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η κατανομή του κόστους μεταξύ 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας αξιολογείται από τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, με βάση τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 
στοιχείο ια) και την κατηγοριοποίηση των 
διαφόρων υπηρεσιών, όπως 
αξιολογούνται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

4. Η κατανομή του κόστους μεταξύ 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας αξιολογείται από την 
εθνική εποπτική αρχή, με βάση τη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 3 στοιχείο ια).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές περιστάσεις διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στον προσδιορισμό της κατανομής του 
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κόστους μεταξύ των υπηρεσιών κατά τη διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών. Επομένως, η 
αξιολόγηση αυτής της κατανομής θα πρέπει να διεξάγεται από τις ΕΕΑ και όχι από τον ΦΕΕ.

Τροπολογία 499
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η κατανομή του κόστους μεταξύ 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας αξιολογείται από τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, με βάση τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 
στοιχείο ια) και την κατηγοριοποίηση των 
διαφόρων υπηρεσιών, όπως αξιολογούνται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 12.

4. Η κατανομή του κόστους μεταξύ 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας αξιολογείται από την 
εθνική εποπτική αρχή, με βάση τη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 3 στοιχείο ια) και την 
κατηγοριοποίηση των διαφόρων 
υπηρεσιών, όπως αξιολογούνται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
έκδοση, αξιολόγηση και έγκριση σχεδίων επιδόσεων κατά τη διαδρομή. Ο ΦΕΕ θα πρέπει να 
αξιολογεί και να εγκρίνει τις εθνικές συνεισφορές ως προς την επίσημη ορθότητά τους, και θα 
τις χρησιμοποιεί στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες υποβολής αναφορών και συγκριτικής 
αξιολόγησης.

Τροπολογία 500
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η κατανομή του κόστους μεταξύ 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 

4. Η κατανομή του κόστους μεταξύ 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
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διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας αξιολογείται από τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, με βάση τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 
στοιχείο ια) και την κατηγοριοποίηση των 
διαφόρων υπηρεσιών, όπως αξιολογούνται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 12.

διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας αξιολογείται από τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, με βάση τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 
στοιχείο ια) και την κατηγοριοποίηση των 
διαφόρων υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 501
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της κατανομής του κόστους 
μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και των τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, υποβάλλονται 
στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ προς αξιολόγηση 
και έγκριση.

5. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της κατανομής του κόστους 
μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και των τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, υποβάλλονται 
στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον 
μηχανισμό επιδόσεων και το σύστημα 
χρέωσης και τη συνέπεια με τους 
ενωσιακούς στόχους, και στην εθνική 
εποπτική αρχή προς αξιολόγηση και 
έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 502
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της κατανομής του κόστους 
μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και των τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, υποβάλλονται 
στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ προς αξιολόγηση 
και έγκριση.

5. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της κατανομής του κόστους 
μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και των τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, υποβάλλονται 
στην εθνική εποπτική αρχή προς 
αξιολόγηση και έγκριση, καθώς και στον 
ΦΕΕ προς αξιολόγηση και έγκριση της 
επίσημης ορθότητας και της ευρωπαϊκής 
υποβολής εκθέσεων και συγκριτικής 
αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
έκδοση, αξιολόγηση και έγκριση σχεδίων επιδόσεων κατά τη διαδρομή. Ο ΦΕΕ θα πρέπει να 
αξιολογεί και να εγκρίνει τις εθνικές συνεισφορές ως προς την επίσημη ορθότητά τους, και θα 
τις χρησιμοποιεί στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες υποβολής αναφορών και συγκριτικής 
αξιολόγησης.

Τροπολογία 503
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης, 
κατά περίπτωση, της κατανομής του 
κόστους μεταξύ των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
υποβάλλονται στον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ προς 

5. Τα προσχέδια επιδόσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
υποβάλλονται στον ΦΕΕ προς αξιολόγηση.
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αξιολόγηση και έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 504
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της κατανομής του κόστους 
μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και των τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, υποβάλλονται 
στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ προς αξιολόγηση 
και έγκριση.

5. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της κατανομής του κόστους 
μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και των τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, υποβάλλονται 
στην εθνική εποπτική αρχή προς 
αξιολόγηση και έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
αξιολόγηση και έγκριση σχεδίων επιδόσεων κατά τη διαδρομή. Κατά την έγκριση, συνεκτιμούν 
δεόντως την αξιολόγηση του ΦΕΕ για τη συνέπεια των τοπικών στόχων με τους ενωσιακούς 
στόχους (βλ. μεταγενέστερες προτεινόμενες τροποποιήσεις).

Τροπολογία 505
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στην περίπτωση ορισθέντος 
παρόχου υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας που παρέχει τόσο υπηρεσίες 

διαγράφεται
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αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή όσο και 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ αξιολογεί πρώτα την 
κατανομή του κόστους μεταξύ των 
αντίστοιχων υπηρεσιών σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.
Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
η κατανομή του κόστους δεν 
συμμορφώνεται με τη μεθοδολογία ή την 
κατηγοριοποίηση της παραγράφου 4, ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει νέο προσχέδιο επιδόσεων 
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
μεθοδολογία και τη συγκεκριμένη 
κατηγοριοποίηση.
Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
η κατανομή του κόστους συμμορφώνεται 
με την εν λόγω μεθοδολογία και την εν 
λόγω κατηγοριοποίηση, λαμβάνει σχετική 
απόφαση με την οποία ενημερώνει τον 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και την ενδιαφερόμενη 
εθνική εποπτική αρχή. Η εθνική εποπτική 
αρχή δεσμεύεται από τα συμπεράσματα 
της εν λόγω απόφασης όσον αφορά την 
κατανομή του κόστους για τους σκοπούς 
της αξιολόγησης του προσχεδίου 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 14.

Or. en

Τροπολογία 506
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στην περίπτωση ορισθέντος 6. Στην περίπτωση ορισθέντος 
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παρόχου υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που παρέχει τόσο υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή όσο και τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
αξιολογεί πρώτα την κατανομή του 
κόστους μεταξύ των αντίστοιχων 
υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 4.

παρόχου υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που παρέχει τόσο υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή όσο και τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, για τη 
διασφάλιση της συνέπειας στο πλαίσιο 
των σχεδίων επιδόσεων, η εθνική 
εποπτική αρχή, σε συνεργασία με τον 
ΦΕΕ αξιολογεί πρώτα την κατανομή του 
κόστους μεταξύ των αντίστοιχων 
υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 507
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στην περίπτωση ορισθέντος 
παρόχου υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που παρέχει τόσο υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή όσο και τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
αξιολογεί πρώτα την κατανομή του 
κόστους μεταξύ των αντίστοιχων 
υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 4.

6. Στην περίπτωση ορισθέντος 
παρόχου υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που παρέχει τόσο υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή όσο και τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, η εθνική 
εποπτική αρχή αξιολογεί πρώτα την 
κατανομή του κόστους μεταξύ των 
αντίστοιχων υπηρεσιών σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
αξιολόγηση της κατανομής κόστους υπηρεσιών κατά τη διαδρομή/τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας στην περίπτωση της παροχής αυτών των δύο ειδών υπηρεσιών από μία οντότητα.

Τροπολογία 508
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
η κατανομή του κόστους δεν 
συμμορφώνεται με τη μεθοδολογία ή την 
κατηγοριοποίηση της παραγράφου 4, ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει νέο προσχέδιο επιδόσεων 
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία 
και τη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση.

Εάν η εθνική εποπτική αρχή και ο ΦΕΕ 
διαπιστώσουν ότι η κατανομή του 
κόστους δεν συμμορφώνεται με τη 
μεθοδολογία ή την κατηγοριοποίηση της 
παραγράφου 4, ο ενδιαφερόμενος ορισθείς 
πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει νέο προσχέδιο επιδόσεων 
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία 
και τη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 509
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
η κατανομή του κόστους δεν 
συμμορφώνεται με τη μεθοδολογία ή την 
κατηγοριοποίηση της παραγράφου 4, ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει νέο προσχέδιο επιδόσεων 
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία 
και τη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση.

Εάν η εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει 
ότι η κατανομή του κόστους δεν 
συμμορφώνεται με τη μεθοδολογία της 
παραγράφου 4, ο ενδιαφερόμενος ορισθείς 
πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει νέο προσχέδιο επιδόσεων 
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
μεθοδολογία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
αξιολόγηση της κατανομής κόστους υπηρεσιών κατά τη διαδρομή/τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας στην περίπτωση της παροχής αυτών των δύο ειδών υπηρεσιών από μία οντότητα. 
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Τροπολογία 510
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
η κατανομή του κόστους συμμορφώνεται 
με την εν λόγω μεθοδολογία και την εν 
λόγω κατηγοριοποίηση, λαμβάνει σχετική 
απόφαση με την οποία ενημερώνει τον 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και την ενδιαφερόμενη 
εθνική εποπτική αρχή. Η εθνική εποπτική 
αρχή δεσμεύεται από τα συμπεράσματα 
της εν λόγω απόφασης όσον αφορά την 
κατανομή του κόστους για τους σκοπούς 
της αξιολόγησης του προσχεδίου 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 14.

Εάν η εθνική εποπτική αρχή και ο ΦΕΕ 
διαπιστώσουν ότι η κατανομή του 
κόστους συμμορφώνεται με την εν λόγω 
μεθοδολογία και την εν λόγω 
κατηγοριοποίηση, ο ΦΕΕ λαμβάνει 
σχετική απόφαση με την οποία ενημερώνει 
τον ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Η εθνική εποπτική αρχή 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα 
συμπεράσματα της εν λόγω απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 511
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι η 
κατανομή του κόστους συμμορφώνεται με 
την εν λόγω μεθοδολογία και την εν λόγω 
κατηγοριοποίηση, λαμβάνει σχετική 
απόφαση με την οποία ενημερώνει τον 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και την ενδιαφερόμενη 
εθνική εποπτική αρχή. Η εθνική εποπτική 
αρχή δεσμεύεται από τα συμπεράσματα 
της εν λόγω απόφασης όσον αφορά την 

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι η 
κατανομή του κόστους συμμορφώνεται με 
την εν λόγω μεθοδολογία και την εν λόγω 
κατηγοριοποίηση, λαμβάνει σχετική 
απόφαση με την οποία ενημερώνει τον 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και την ενδιαφερόμενη 
εθνική εποπτική αρχή. Η εθνική εποπτική 
αρχή διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα 
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κατανομή του κόστους για τους σκοπούς 
της αξιολόγησης του προσχεδίου 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 14.

συμπεράσματα της εν λόγω απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 512
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
η κατανομή του κόστους συμμορφώνεται 
με την εν λόγω μεθοδολογία και την εν 
λόγω κατηγοριοποίηση, λαμβάνει σχετική 
απόφαση με την οποία ενημερώνει τον 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και την ενδιαφερόμενη 
εθνική εποπτική αρχή. Η εθνική εποπτική 
αρχή δεσμεύεται από τα συμπεράσματα 
της εν λόγω απόφασης όσον αφορά την 
κατανομή του κόστους για τους σκοπούς 
της αξιολόγησης του προσχεδίου 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 14.

Εάν η εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει 
ότι η κατανομή του κόστους 
συμμορφώνεται με την εν λόγω 
μεθοδολογία, λαμβάνει σχετική απόφαση 
με την οποία ενημερώνει τον ορισθέντα 
πάροχο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. 
Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας δεσμεύεται από τα 
συμπεράσματα της εν λόγω απόφασης 
όσον αφορά το προσχέδιο επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
αξιολόγηση της κατανομής κόστους υπηρεσιών κατά τη διαδρομή/τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας στην περίπτωση της παροχής αυτών των δύο ειδών υπηρεσιών από μία οντότητα. 

Τροπολογία 513
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Η εθνική εποπτική αρχή υποβάλει 
το προσχέδιο επιδόσεων στον Οργανισμό 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
για την αξιολόγηση της συνέπειας των 
στόχων επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
σχεδίου επιδόσεων με τον ενωσιακό 
μηχανισμό επιδόσεων και το σύστημα 
χρεώσεων.
Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 6, αυτή 
η υποβολή πραγματοποιείται αφού ληφθεί 
απόφαση σχετικά με την κατανομή του 
κόστους από την εθνική εποπτική αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 τρίτο 
εδάφιο.
Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αξιολογεί τους 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή 
σύμφωνα με τα κριτήρια που 
καθορίζονται στην παράγραφο 3. Κατόπιν 
της αξιολόγησης, ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
παρέχει στην εθνική εποπτική αρχή 
συστάσεις για την έγκριση των στόχων 
επιδόσεων, στην περίπτωση που ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ κρίνει ότι οι στόχοι 
συνάδουν με τους ενωσιακούς στόχους 
και το σχέδιο θεωρείται ότι 
συμμορφώνεται με τον ενωσιακό 
μηχανισμό επιδόσεων και το σύστημα 
χρεώσεων, ή απορρίπτει την έγκριση, σε 
περίπτωση που ο Οργανισμός στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ θεωρεί ότι 
οι στόχοι δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους ή το σχέδιο δεν 
συμμορφώνεται με τον ενωσιακό 
μηχανισμό επιδόσεων και το σύστημα 
χρεώσεων. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αιτιολογεί την 
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αξιολόγησή του για καθέναν από τους 
στόχους επιδόσεων, συνεκτιμώντας και 
τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κύριων 
πεδίων επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΦΕΕ είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συνέπειας των τοπικών στόχων με ενωσιακών 
στόχων. Παρέχει τις συστάσεις του στην ΕΕΑ η οποία τις λαμβάνει δεόντως υπόψη στη 
διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης της έγκρισης των σχεδίων επιδόσεων των ATSP. Στην 
αιτιολόγηση των πορισμάτων του, ο ΦΕΕ θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στις αλληλεξαρτήσεις 
μεταξύ των κύριων πεδίων επιδόσεων. 

Τροπολογία 514
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αξιολογεί τους 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τα 
σχέδια επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στην παράγραφο 3. Όταν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 6, η αξιολόγηση αυτή 
πραγματοποιείται αφού ληφθεί απόφαση 
σχετικά με την κατανομή του κόστους 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 τέταρτο 
εδάφιο.

7. Ο ΦΕΕ αξιολογεί την επίσημη 
ορθότητα της εφαρμογής των 
ευρωπαϊκών κανονιστικών απαιτήσεων. 
Η εθνική εποπτική αρχή αξιολογεί τους 
στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τα σχέδια 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3. Όταν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 6, η αξιολόγηση αυτή 
πραγματοποιείται αφού ληφθεί απόφαση 
σχετικά με την κατανομή του κόστους 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 τέταρτο 
εδάφιο.

Όταν ο ΦΕΕ διαπιστώνει ότι πληρούνται 
οι ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις, 
τις εγκρίνει.
Όταν ο ΦΕΕ διαπιστώνει ότι δεν 
πληρούνται οι ευρωπαϊκές κανονιστικές 
απαιτήσεις, τις απορρίπτει.

Or. en
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Τροπολογία 515
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αξιολογεί τους 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τα 
σχέδια επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στην παράγραφο 3. Όταν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 6, η αξιολόγηση αυτή 
πραγματοποιείται αφού ληφθεί απόφαση 
σχετικά με την κατανομή του κόστους 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 τέταρτο 
εδάφιο.

7. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αξιολογεί τους 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τα 
σχέδια επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στην παράγραφο 3, ιδίως όσον αφορά το 
κλίμα και το περιβάλλον, για να 
διασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση με 
τους στόχους μείωσης των εκπομπών στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού νόμου για το 
κλίμα και με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Όταν 
εφαρμόζεται η παράγραφος 6, η 
αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται αφού 
ληφθεί απόφαση σχετικά με την κατανομή 
του κόστους σύμφωνα με την παράγραφο 6 
τέταρτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 516
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αξιολογεί τους 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τα 
σχέδια επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στην παράγραφο 3. Όταν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 6, η αξιολόγηση αυτή 

7. Η εθνική εποπτική αρχή αξιολογεί 
τους στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τα 
σχέδια επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στην παράγραφο 3, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των αλληλεξαρτήσεων 
μεταξύ των κύριων πεδίων επιδόσεων. 
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πραγματοποιείται αφού ληφθεί απόφαση 
σχετικά με την κατανομή του κόστους 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 τέταρτο 
εδάφιο.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, η 
εθνική εποπτική αρχή λαμβάνει υπόψη 
τις συστάσεις που προσφέρει ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6α. Όταν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 6, η αξιολόγηση αυτή 
πραγματοποιείται αφού ληφθεί απόφαση 
σχετικά με την κατανομή του κόστους 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 τρίτο 
εδάφιο

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΕΕΑ πρέπει να είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση των τοπικών στόχων επιδόσεων των 
ATSP. Γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές ιδιαιτερότητες και περιορισμούς, και δεν θα πρέπει να 
επιδιώκεται μία ενιαία λύση για όλους. Στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, η ΕΕΑ λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κυρίων πεδίων επιδόσεων και συνεκτιμά τις 
συστάσεις που προσφέρει ο ΦΕΕ.

Τροπολογία 517
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αξιολογεί τους 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τα 
σχέδια επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στην παράγραφο 3. Όταν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 6, η αξιολόγηση αυτή 
πραγματοποιείται αφού ληφθεί απόφαση 
σχετικά με την κατανομή του κόστους 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 τέταρτο 
εδάφιο.

7. Ο ΦΕΕ αξιολογεί τους στόχους 
επιδόσεων και τα σχέδια επιδόσεων 
σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται 
στην παράγραφο 3 και τα οποία 
καλύπτονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 14 και του άρθρου 15 του 
εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής 
(ΕΕ) 2019/317.

Or. en
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Τροπολογία 518
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αξιολογεί τους 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τα 
σχέδια επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στην παράγραφο 3. Όταν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 6, η αξιολόγηση αυτή 
πραγματοποιείται αφού ληφθεί απόφαση 
σχετικά με την κατανομή του κόστους 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 τέταρτο 
εδάφιο.

7. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αξιολογεί τους 
στόχους επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και τα 
σχέδια επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στην παράγραφο 3. Όταν ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
διαπιστώσει ότι το προσχέδιο επιδόσεων 
πληροί τα εν λόγω κριτήρια και 
προϋποθέσεις, ενημερώνει την εθνική 
εποπτική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 519
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
το προσχέδιο επιδόσεων πληροί τα εν λόγω 
κριτήρια και τις προϋποθέσεις, το εγκρίνει.

Εάν η εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει 
ότι το προσχέδιο επιδόσεων πληροί τα εν 
λόγω κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 3, το εγκρίνει.

Or. en

Τροπολογία 520
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
το προσχέδιο επιδόσεων πληροί τα εν λόγω 
κριτήρια και τις προϋποθέσεις, το εγκρίνει.

Εάν η εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει 
ότι το προσχέδιο επιδόσεων πληροί τα εν 
λόγω κριτήρια και τις προϋποθέσεις, το 
εγκρίνει.

Or. en

Τροπολογία 521
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
το προσχέδιο επιδόσεων πληροί τα εν λόγω 
κριτήρια και τις προϋποθέσεις, το εγκρίνει.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 522
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
ένας ή περισσότεροι στόχοι επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων ή ότι το 
σχέδιο επιδόσεων δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 3, 
απορρίπτει την έγκριση.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 523
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
ένας ή περισσότεροι στόχοι επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων ή ότι το 
σχέδιο επιδόσεων δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 3, 
απορρίπτει την έγκριση.

Εάν η εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει 
ότι ένας ή περισσότεροι στόχοι επιδόσεων 
για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
δεν συνάδουν με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων ή ότι το σχέδιο επιδόσεων δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 3, απορρίπτει την έγκριση.

Σε κάθε περίπτωση, η εθνική εποπτική 
αρχή αιτιολογεί την απόφασή της και πώς 
συνεκτίμησε την αξιολόγηση του 
οργανισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 524
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
ένας ή περισσότεροι στόχοι επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων ή ότι το 
σχέδιο επιδόσεων δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 3, 
απορρίπτει την έγκριση.

Εάν η εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει 
ότι ένας ή περισσότεροι στόχοι επιδόσεων 
για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
δεν συνάδουν με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων ή ότι το σχέδιο επιδόσεων δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 3, απορρίπτει την έγκριση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
έκδοση, αξιολόγηση και έγκριση σχεδίων επιδόσεων κατά τη διαδρομή. Ο ΦΕΕ θα πρέπει να 
αξιολογεί και να εγκρίνει τις εθνικές συνεισφορές ως προς την επίσημη ορθότητά τους, και θα 
τις χρησιμοποιεί στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες υποβολής αναφορών και συγκριτικής 
αξιολόγησης.

Τροπολογία 525
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Massimo Casanova, Roman Haider, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
ένας ή περισσότεροι στόχοι επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων ή ότι το 
σχέδιο επιδόσεων δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 3, 
απορρίπτει την έγκριση.

Εάν ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαπιστώσει ότι 
ένας ή περισσότεροι στόχοι επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων ή ότι το 
σχέδιο επιδόσεων δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 3, 
ενημερώνει την εθνική εποπτική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 526
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έχει απορρίψει την έγκριση προσχεδίου 
επιδόσεων σύμφωνα με την παράγραφο 7, 
ο ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει αναθεωρημένο προσχέδιο 

διαγράφεται
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επιδόσεων που περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, αναθεωρημένους στόχους.

Or. en

Τροπολογία 527
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έχει απορρίψει την έγκριση προσχεδίου 
επιδόσεων σύμφωνα με την παράγραφο 7, 
ο ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων που περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, αναθεωρημένους στόχους.

8. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έχει απορρίψει την έγκριση προσχεδίου 
επιδόσεων σύμφωνα με την παράγραφο 7, 
ο ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων που περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, αναθεωρημένους στόχους, 
ιδίως όσον αφορά τους τομείς του 
κλίματος και του περιβάλλοντος, για τη 
διασφάλιση της πλήρους ευθυγράμμισης 
με τους στόχους μείωσης των εκπομπών 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νόμου για το 
κλίμα και με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 528
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έχει απορρίψει την έγκριση προσχεδίου 
επιδόσεων σύμφωνα με την παράγραφο 7, 

8. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έχει εκδώσει αρνητική αξιολόγηση του 
προσχεδίου επιδόσεων σύμφωνα με την 
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ο ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων που περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, αναθεωρημένους στόχους.

παράγραφο 7, ο ενδιαφερόμενος ορισθείς 
πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων που περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, αναθεωρημένους στόχους.

Or. en

Τροπολογία 529
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έχει απορρίψει την έγκριση προσχεδίου 
επιδόσεων σύμφωνα με την παράγραφο 7, 
ο ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων που περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, αναθεωρημένους στόχους.

8. Σε περίπτωση που η εθνική 
εποπτική αρχή έχει απορρίψει την έγκριση 
προσχεδίου επιδόσεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, ο ενδιαφερόμενος ορισθείς 
πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων που περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, αναθεωρημένους στόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
αξιολόγηση και έγκριση σχεδίων επιδόσεων κατά τη διαδρομή.

Τροπολογία 530
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έχει απορρίψει την έγκριση προσχεδίου 

8. Σε περίπτωση που η εθνική 
εποπτική αρχή έχει απορρίψει την έγκριση 
της σωστής εφαρμογής των ευρωπαϊκών 
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επιδόσεων σύμφωνα με την παράγραφο 7, 
ο ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων που περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, αναθεωρημένους στόχους.

κανονιστικών απαιτήσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 7, ο ενδιαφερόμενος 
ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλει αναθεωρημένο 
προσχέδιο επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 531
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. [...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 532
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αξιολογεί το 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 8 σύμφωνα 
με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3. Εάν το 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων 
πληροί τα εν λόγω κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις, ο Οργανισμός στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ το εγκρίνει.

9. Η εθνική εποπτική αρχή αξιολογεί 
το αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 8 
σύμφωνα με τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ υποστηρίζει την 
εθνική εποπτική αρχή αξιολογώντας το 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 8 ως προς 
τη συμμόρφωσή του με τον ενωσιακό 
μηχανισμό επιδόσεων και το σύστημα 
χρέωσης, καθώς και ως προς τη συνέπεια 
των στόχων επιδόσεων με τους 
ενωσιακούς στόχους. Ο ΦΕΕ υποβάλει 
αναθεωρημένες συστάσεις στην εθνική 
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εποπτική αρχή. Εάν το αναθεωρημένο 
προσχέδιο επιδόσεων πληροί τα εν λόγω 
κριτήρια και τις προϋποθέσεις, η εθνική 
εποπτική αρχή το εγκρίνει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
αξιολόγηση και έγκριση σχεδίων επιδόσεων κατά τη διαδρομή. Οι προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 περιλαμβάνουν και παραδοχές κίνησης και 
μακροοικονομικές παραδοχές.

Τροπολογία 533
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αξιολογεί το 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 8 σύμφωνα 
με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3. Εάν το 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων 
πληροί τα εν λόγω κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις, ο Οργανισμός στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ το εγκρίνει.

9. Ο ΦΕΕ αξιολογεί το αναθεωρημένο 
προσχέδιο επιδόσεων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 8 σύμφωνα με τα κριτήρια και 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3. Εάν το αναθεωρημένο 
προσχέδιο επιδόσεων πληροί τα εν λόγω 
κριτήρια και τις προϋποθέσεις, ο ΦΕΕ το 
εγκρίνει.

Η εθνική εποπτική αρχή αξιολογεί το 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 8 σύμφωνα 
με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3. Εάν το 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων 
πληροί τα εν λόγω κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις, η εθνική εποπτική αρχή το 
εγκρίνει.

Or. en
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Τροπολογία 534
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αξιολογεί το 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 8 σύμφωνα 
με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3. Εάν το 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων 
πληροί τα εν λόγω κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις, ο Οργανισμός στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ το εγκρίνει.

9. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ αξιολογεί το 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 8 σύμφωνα 
με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3. Εάν το 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων 
πληροί τα εν λόγω κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις, ο Οργανισμός στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ ενημερώνει 
την εθνική εποπτική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 535
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις, ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
απορρίπτει την έγκρισή του και απαιτεί 
από τον ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας να υποβάλει τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων.

Εάν το αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων δεν πληροί τις ευρωπαϊκές 
κανονιστικές απαιτήσεις ή τα εν λόγω 
κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8, ο ΦΕΕ 
τηρώντας τις ευρωπαϊκές κανονιστικές 
απαιτήσεις, ή η εθνική εποπτική αρχή, 
τηρώντας την αξιολόγηση του σχεδίου 
επιδόσεων, απορρίπτει την έγκρισή του 
και απαιτεί από τον ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας να 
υποβάλει τελικό προσχέδιο επιδόσεων.

Or. en
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Τροπολογία 536
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις, ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
απορρίπτει την έγκρισή του και απαιτεί 
από τον ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας να υποβάλει τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων.

Εάν το αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις, η εθνική εποπτική 
αρχή απορρίπτει την έγκρισή του και 
απαιτεί από τον ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας να 
υποβάλει τελικό προσχέδιο επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 537
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις, ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
απορρίπτει την έγκρισή του και απαιτεί 
από τον ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας να υποβάλει τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων.

Εάν το αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις, ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
απαιτεί από τον ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας να 
υποβάλει τελικό προσχέδιο επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 538
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2



AM\1223934EL.docx 119/230 PE680.885v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 8, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή οι οποίοι δεν συνάδουν 
με τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ καθορίζει στόχους επιδόσεων 
συμμορφούμενους προς τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τον ενδιαφερόμενο 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πορίσματα της απόφασης της 
παραγράφου 7. Το τελικό προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, 
καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 8, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή οι οποίοι δεν συνάδουν 
με τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, 
ιδίως όσον αφορά την πλήρη 
ευθυγράμμιση με τους στόχους μείωσης 
των εκπομπών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ καθορίζει 
στόχους επιδόσεων συμμορφούμενους 
προς τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων 
για τον ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
απόφασης της παραγράφου 7. Το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, 
καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων, ιδίως όσον αφορά 
τους τομείς του κλίματος και του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 539
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται λόγω εσφαλμένης 
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παράγραφο 8, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή οι οποίοι δεν συνάδουν 
με τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ καθορίζει 
στόχους επιδόσεων συμμορφούμενους 
προς τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων για τον ενδιαφερόμενο 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πορίσματα της απόφασης της 
παραγράφου 7. Το τελικό προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων 
που έχει ορίσει ως άνω ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, 
καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

εφαρμογής των ευρωπαϊκών 
κανονιστικών απαιτήσεων, ο ΦΕΕ 
καθορίζει τη συμμόρφωση με τις εν λόγω 
απαιτήσεις για τον ενδιαφερόμενο 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πορίσματα της απόφασης της 
παραγράφου 7. Το τελικό προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει εκείνες τις απαιτήσεις που 
έχει ορίσει ο ΦΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 540
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 8, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή οι οποίοι δεν συνάδουν 
με τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ καθορίζει στόχους επιδόσεων 
συμμορφούμενους προς τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τον ενδιαφερόμενο 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πορίσματα της απόφασης της 
παραγράφου 7. Το τελικό προσχέδιο 

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 8, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή οι οποίοι δεν συνάδουν 
με τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ συμφωνεί με την εθνική 
εποπτική αρχή του παρόχου υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας επιτεύξιμους 
στόχους επιδόσεων και μέτρα για την 
επίτευξη αυτών των στόχων. Εάν κάτι 
τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί, το 
ζήτημα θα παραπέμπεται στη σχετική 
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επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων 
που έχει ορίσει ως άνω ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, 
καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

διαδικασία δικαστικής προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 541
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 8, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή οι οποίοι δεν συνάδουν 
με τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ καθορίζει στόχους επιδόσεων 
συμμορφούμενους προς τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τον ενδιαφερόμενο 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πορίσματα της απόφασης της 
παραγράφου 7. Το τελικό προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, 
καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 8, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή οι οποίοι δεν συνάδουν 
με τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, η 
εθνική εποπτική αρχή καθορίζει στόχους 
επιδόσεων συμμορφούμενους προς τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων για τον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
απόφασης της παραγράφου 7. Το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω η εθνική εποπτική 
αρχή, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Or. en
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Τροπολογία 542
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 8, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή οι οποίοι δεν συνάδουν 
με τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ καθορίζει στόχους επιδόσεων 
συμμορφούμενους προς τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τον ενδιαφερόμενο 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πορίσματα της απόφασης της 
παραγράφου 7. Το τελικό προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, 
καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Σε περίπτωση που το προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 8 περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή οι οποίοι δεν συνάδουν 
με τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ καθορίζει στόχους επιδόσεων 
συμμορφούμενους προς τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων για τον ενδιαφερόμενο 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πορίσματα της απόφασης της 
παραγράφου 7. Το τελικό προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω η εθνική εποπτική 
αρχή, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 543
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 
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προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων του 
προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από τον Οργανισμό στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, και περιέχει 
τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις 
προϋποθέσεις που ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έκρινε ότι δεν πληρούνται.

προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων του 
προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από τον Οργανισμό στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, και περιέχει 
τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις 
προϋποθέσεις που ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έκρινε ότι δεν πληρούνται, ιδίως όσον 
αφορά τα πεδία του κλίματος και του 
περιβάλλοντος, για τη διασφάλιση της 
πλήρους ευθυγράμμισης με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 544
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων του 
προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, και 
περιέχει τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως 

Εάν το αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 8 απορρίπτεται επειδή 
περιέχει στόχους επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή οι οποίοι δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, η εθνική 
εποπτική αρχή καθορίζει στόχους 
επιδόσεων συμμορφούμενους προς τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων για τον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
απόφασης της παραγράφου 7. Το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
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προς τις προϋποθέσεις που ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έκρινε ότι δεν πληρούνται.

ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω η εθνική εποπτική 
αρχή, καθώς και τα μέτρα για την 
επίτευξη αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 545
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων του 
προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, και 
περιέχει τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως 
προς τις προϋποθέσεις που ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έκρινε ότι δεν πληρούνται.

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας περιέχει 
τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις 
προϋποθέσεις που η εθνική εποπτική 
αρχή έκρινε ότι δεν πληρούνται. 
Περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων του 
προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από την εθνική εποπτική αρχή, 
εκτός εάν οι τροποποιήσεις στις 
παραδοχές έχουν άμεσο αντίκτυπο στους 
ενδιαφερόμενους στόχους.

Or. en

Τροπολογία 546
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Philippe Olivier, Julie Lechanteux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων του 
προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από τον Οργανισμό στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, και περιέχει 
τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις 
προϋποθέσεις που ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έκρινε ότι δεν πληρούνται.

Εάν η αξιολόγηση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 είναι 
αρνητική μόνον επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων του 
προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από τον Οργανισμό στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, και περιέχει 
τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις 
προϋποθέσεις που ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
έκρινε ότι δεν πληρούνται.

Or. en

Τροπολογία 547
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή που δεν συνάδουν με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και 
επειδή, επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από τον Οργανισμό στο 

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή που δεν συνάδουν με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και 
επειδή, επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από τον Οργανισμό στο 
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πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς και τα 
μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω στόχων 
και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς και τα 
μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω στόχων 
και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ έκρινε ότι δεν 
πληρούνται, ιδίως όσον αφορά τα πεδία 
του κλίματος και του περιβάλλοντος, για 
τη διασφάλιση της πλήρους 
ευθυγράμμισης με τους στόχους μείωσης 
των εκπομπών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 548
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή που δεν συνάδουν με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και 
επειδή, επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς και 
τα μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω 
στόχων και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων του 
προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από την εθνική εποπτική 
αρχή, και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που η εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι 
δεν πληρούνται.
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λειτουργίας του ως ΦΕΕ έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
έκδοση, αξιολόγηση και έγκριση σχεδίων επιδόσεων κατά τη διαδρομή. Ο ΦΕΕ θα πρέπει να 
αξιολογεί και να εγκρίνει τις εθνικές συνεισφορές ως προς την επίσημη ορθότητά τους, και θα 
τις χρησιμοποιεί στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες υποβολής αναφορών και συγκριτικής 
αξιολόγησης.

Τροπολογία 549
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή που δεν συνάδουν με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και 
επειδή, επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων 
που καθορίστηκαν από τον Οργανισμό 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς και 
τα μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω 
στόχων και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας περιέχει 
τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις 
προϋποθέσεις που η εθνική εποπτική αρχή 
έκρινε ότι δεν πληρούνται. Περιλαμβάνει 
τους στόχους επιδόσεων του προσχεδίου 
επιδόσεων που κρίθηκαν σύμφωνοι με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων από 
την εθνική εποπτική αρχή, εκτός εάν οι 
τροποποιήσεις στις παραδοχές έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στους ενδιαφερόμενους 
στόχους.

Or. en
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Τροπολογία 550
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή που δεν συνάδουν με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και 
επειδή, επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς και τα 
μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω στόχων 
και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

Εάν η αξιολόγηση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 είναι 
αρνητική επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή που δεν συνάδουν με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και 
επειδή, επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από την εθνική εποπτική 
αρχή σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς 
και τα μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω 
στόχων και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

Or. en

Τροπολογία 551
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 9 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
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σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή που δεν συνάδουν με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και 
επειδή, επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς και τα 
μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω στόχων 
και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

σύμφωνα με την παράγραφο 8 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και επειδή, 
επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από την εθνική εποπτική 
αρχή σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς 
και τα μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω 
στόχων και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που η εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι 
δεν πληρούνται.

Or. en

Τροπολογία 552
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προσχέδια επιδόσεων που 
εγκρίνονται από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
εκδίδονται από τους ενδιαφερόμενους 
ορισθέντες παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας ως οριστικά σχέδια και 
δημοσιοποιούνται.

10. Τα προσχέδια επιδόσεων που 
εγκρίνονται από την εθνική εποπτική 
αρχή και αξιολογούνται από τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ εκδίδονται από τους 
ενδιαφερόμενους ορισθέντες παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ως 
οριστικά σχέδια και δημοσιοποιούνται

Or. en
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Τροπολογία 553
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προσχέδια επιδόσεων που 
εγκρίνονται από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
εκδίδονται από τους ενδιαφερόμενους 
ορισθέντες παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας ως οριστικά σχέδια και 
δημοσιοποιούνται.

10. Τα προσχέδια επιδόσεων που 
εγκρίνονται από την εθνική εποπτική 
αρχή εκδίδονται από τους 
ενδιαφερόμενους ορισθέντες παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ως 
οριστικά σχέδια και δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
αξιολόγηση και έγκριση σχεδίων επιδόσεων κατά τη διαδρομή.

Τροπολογία 554
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προσχέδια επιδόσεων που 
εγκρίνονται από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
εκδίδονται από τους ενδιαφερόμενους 
ορισθέντες παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας ως οριστικά σχέδια και 
δημοσιοποιούνται.

10. Τα προσχέδια επιδόσεων που 
εγκρίνονται από τον ΦΕΕ εκδίδονται από 
την εθνική εποπτική αρχή ως οριστικά 
σχέδια και δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επαρκής αναγνώριση των τοπικών αναγκών, ιδιαιτεροτήτων, δομών και 
περιορισμών, οι εθνικοί ρυθμιστές (ΕΕΑ) πρέπει να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την 
έκδοση, αξιολόγηση και έγκριση σχεδίων επιδόσεων κατά τη διαδρομή. Ο ΦΕΕ θα πρέπει να 
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αξιολογεί και να εγκρίνει τις εθνικές συνεισφορές ως προς την επίσημη ορθότητά τους, και θα 
τις χρησιμοποιεί στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες υποβολής αναφορών και συγκριτικής 
αξιολόγησης.

Τροπολογία 555
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Τα προσχέδια επιδόσεων που 
εγκρίνονται από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
εκδίδονται από τους ενδιαφερόμενους 
ορισθέντες παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας ως οριστικά σχέδια και 
δημοσιοποιούνται.

10. Τα προσχέδια επιδόσεων που 
εγκρίνονται από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
εκδίδονται από τη σχετική εθνική 
εποπτική αρχή ως οριστικά σχέδια και 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 556
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει τακτικές 
εκθέσεις, εντός των χρονικών ορίων που 
αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις 
που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 18, σχετικά με την παρακολούθηση 
των επιδόσεων των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
λειτουργιών δικτύου, όπως επίσης και 
τακτικές αξιολογήσεις της επίτευξης των 
ενωσιακών στόχων επιδόσεων κατά τη 
διαδρομή και των στόχων επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή για παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, και δημοσιοποιεί 

11. Η εθνική εποπτική αρχή εκδίδει 
τακτικές εκθέσεις, εντός των χρονικών 
ορίων που αναφέρονται στις εκτελεστικές 
πράξεις που πρόκειται να εκδοθούν 
σύμφωνα με το άρθρο 18, σχετικά με την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των λειτουργιών δικτύου, 
όπως επίσης και τακτικές αξιολογήσεις της 
επίτευξης των εθνικών στόχων επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή για παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, και δημοσιοποιεί 
τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων.



PE680.885v01-00 132/230 AM\1223934EL.docx

EL

τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων.

Ο ΦΕΕ εκδίδει τακτικές ευρωπαϊκές 
εκθέσεις επισκόπησης εντός των 
χρονικών ορίων που αναφέρονται σε 
εκτελεστικές πράξεις που πρόκειται να 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
σχετικά με τις επιδόσεις των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
λειτουργιών δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων τακτικών 
εκθέσεων για την επίτευξη των 
ενωσιακών στόχων επιδόσεων κατά τη 
διαδρομή, και δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 557
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει τακτικές 
εκθέσεις, εντός των χρονικών ορίων που 
αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις 
που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 18, σχετικά με την παρακολούθηση 
των επιδόσεων των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
λειτουργιών δικτύου, όπως επίσης και 
τακτικές αξιολογήσεις της επίτευξης των 
ενωσιακών στόχων επιδόσεων κατά τη 
διαδρομή και των στόχων επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή για παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, και δημοσιοποιεί 
τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων.

11. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει τακτικές 
εκθέσεις, εντός των χρονικών ορίων που 
αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις 
που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 18, σχετικά με την παρακολούθηση 
των επιδόσεων των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
λειτουργιών δικτύου, όπως επίσης και 
τακτικές αξιολογήσεις της επίτευξης των 
ενωσιακών στόχων επιδόσεων κατά τη 
διαδρομή και των στόχων επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή για παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, ιδίως όσον αφορά 
την πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους 
μείωσης εκπομπών του ευρωπαϊκού 
νόμου για το κλίμα και τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και 
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δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των εν 
λόγω αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 558
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει τακτικές 
εκθέσεις, εντός των χρονικών ορίων που 
αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις 
που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 18, σχετικά με την παρακολούθηση 
των επιδόσεων των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
λειτουργιών δικτύου, όπως επίσης και 
τακτικές αξιολογήσεις της επίτευξης των 
ενωσιακών στόχων επιδόσεων κατά τη 
διαδρομή και των στόχων επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή για παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, και δημοσιοποιεί 
τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων.

11. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει τακτικές 
εκθέσεις, εντός των χρονικών ορίων που 
αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις 
που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 18, σχετικά με την παρακολούθηση 
των επιδόσεων των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
λειτουργιών δικτύου, όπως επίσης και 
τακτικές αξιολογήσεις της επίτευξης των 
ενωσιακών στόχων επιδόσεων κατά τη 
διαδρομή και των στόχων επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή για παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, και δημοσιοποιεί 
τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων κατόπιν διαβούλευσης με 
τους χρήστες του εναέριου χώρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συμμετέχουν οι χρήστες του εναέριου χώρου.

Τροπολογία 559
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει τακτικές 
εκθέσεις, εντός των χρονικών ορίων που 
αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις 
που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 18, σχετικά με την παρακολούθηση 
των επιδόσεων των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
λειτουργιών δικτύου, όπως επίσης και 
τακτικές αξιολογήσεις της επίτευξης των 
ενωσιακών στόχων επιδόσεων κατά τη 
διαδρομή και των στόχων επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή για παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, και δημοσιοποιεί 
τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων.

11. Ο ΦΕΕ εκδίδει τακτικές εκθέσεις, 
εντός των χρονικών ορίων που 
αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις 
που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 18, σχετικά με την παρακολούθηση 
των επιδόσεων των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και των λειτουργιών 
δικτύου, όπως επίσης και τακτικές 
αξιολογήσεις της επίτευξης των 
ενωσιακών στόχων επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας για παρόχους 
υπηρεσιών, και δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 560
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει τακτικές 
εκθέσεις, εντός των χρονικών ορίων που 
αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις 
που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 18, σχετικά με την παρακολούθηση 
των επιδόσεων των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
λειτουργιών δικτύου, όπως επίσης και 
τακτικές αξιολογήσεις της επίτευξης των 
ενωσιακών στόχων επιδόσεων κατά τη 
διαδρομή και των στόχων επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή για παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, και δημοσιοποιεί 
τα αποτελέσματα των εν λόγω 

11. Η εθνική εποπτική αρχή εκδίδει 
τακτικές εκθέσεις, εντός των χρονικών 
ορίων που αναφέρονται στις εκτελεστικές 
πράξεις που πρόκειται να εκδοθούν 
σύμφωνα με το άρθρο 18, σχετικά με την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
εθνικών παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή, όπως 
επίσης και τακτικές αξιολογήσεις της 
επίτευξης των οικείων εθνικών στόχων 
επιδόσεων και δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων. 
Η ίδια λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
εκθέσεις παρακολούθησης που 
δημοσιεύει ο ΦΕΕ και κάνει σχετικές 
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αξιολογήσεων. παραπομπές στη δική της έκθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί ρυθμιστές γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες, δομές και τους τοπικούς 
περιορισμούς των σχετικών ρυθμιζόμενων οντοτήτων. Οι εν λόγω πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση διορθωτικών μέτρων για τους στόχους επιδόσεων που 
δεν επιτυγχάνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν η ΕΕΑ σε αυτό το πλαίσιο 
εξετάζει ως διορθωτικό μέτρο την ανάθεση υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε άλλον φορέα 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η απόφαση σχετικά με την πιθανή υλοποίηση αυτής της 
ανάθεσης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του αντίστοιχου κράτους μέλους.

Τροπολογία 561
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει τακτικές 
εκθέσεις, εντός των χρονικών ορίων που 
αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις 
που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 18, σχετικά με την παρακολούθηση 
των επιδόσεων των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
λειτουργιών δικτύου, όπως επίσης και 
τακτικές αξιολογήσεις της επίτευξης των 
ενωσιακών στόχων επιδόσεων κατά τη 
διαδρομή και των στόχων επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή για παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, και δημοσιοποιεί 
τα αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων.

11. H εθνική εποπτική αρχή εκδίδει 
τακτικές εκθέσεις, εντός των χρονικών 
ορίων που αναφέρονται στις εκτελεστικές 
πράξεις που πρόκειται να εκδοθούν 
σύμφωνα με το άρθρο 18, σχετικά με την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των λειτουργιών δικτύου, 
όπως επίσης και τακτικές αξιολογήσεις της 
επίτευξης των εθνικών στόχων επιδόσεων 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή για παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, και δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 562
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν 
δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή 
δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο 
επιδόσεων, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει 
αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, 
εφόσον είναι αντικειμενικά αναγκαία, η 
απαίτηση να αναθέσει ο πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 
άλλον πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι επιδόσεων 
εξακολουθούν να μην επιτυγχάνονται ή 
εάν το σχέδιο επιδόσεων εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται εσφαλμένα ή εάν τα 
επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική 
αρχή εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες 
απαιτεί την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων 
από τους παρόχους αεροναυτιλίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The development of two separate Performance plans for en route ANS and for terminal ANS 
of designated ATSPs would lead to additional administrative burden and financial issues. 
Complex processes that could lead to micromanagement and operational ambiguities should 
be avoided. Overlapping of activities by several institutions, both at local (ATSP, NSA, 
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Member State, other ANSPs) and EU level (PRB, EASA, Commission) should be avoided. A 
complete separation of the target setting process in en-route and terminal areas is not the 
right approach. These services are closely interrelated (common investments, staff, 
administration. etc.) in respect of all phases of flights (en-route, approach, aerodrome) and 
they cannot be totally separated. The current system seems to be more relevant. Article 13 
and 14 should be merged.

Τροπολογία 563
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ εκδίδει αποφάσεις με τις 
οποίες απαιτεί την εφαρμογή διορθωτικών 
μέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Στα εν λόγω 
διορθωτικά μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνεται, εφόσον είναι 
αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση να 
αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών σε άλλον πάροχο υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι 
επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 

Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει τακτικές 
εκθέσεις, εντός των χρονικών ορίων που 
αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις 
που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με 
το άρθρο 18, σχετικά με την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των λειτουργιών δικτύου, 
όπως επίσης και τακτικές αξιολογήσεις 
της επίτευξης των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων κατά τη διαδρομή και των 
στόχων επιδόσεων για υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή για 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, και δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων. Ο ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας παρέχει 
τις πληροφορίες και τα δεδομένα που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση των 
επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ εκδίδει αποφάσεις με τις 
οποίες απαιτεί την εφαρμογή διορθωτικών 
μέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, 
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λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

συμπεριλαμβανομένων προστίμων και 
περιοδικών χρηματικών ποινών σύμφωνα 
με το άρθρο 42α του παρόντα κανονισμού 
και το άρθρο 84α του κανονισμού [EASA-
ΦΕΕ]. Στα εν λόγω διορθωτικά μέτρα 
μπορούν να περιλαμβάνεται, εφόσον είναι 
αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση να 
αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών σε άλλον πάροχο υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι 
επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 564
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ εκδίδει αποφάσεις με τις 
οποίες απαιτεί την εφαρμογή διορθωτικών 

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ιδίως στα πεδία του κλίματος και του 
περιβάλλοντος, ο Οργανισμός στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει 
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μέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Στα εν λόγω 
διορθωτικά μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνεται, εφόσον είναι 
αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση να 
αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών σε άλλον πάροχο υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι 
επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, εφόσον 
είναι αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση 
να αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών σε άλλον πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι 
στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ιδίως όσον αφορά τα πεδία του 
κλίματος και του περιβάλλοντος, για τη 
διασφάλιση της πλήρους ευθυγράμμισης 
με τους στόχους μείωσης των εκπομπών 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νόμου για το 
κλίμα και με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα και υποβάλλει 
γνωμοδότηση στην Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 24 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 565
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας παρέχει τις πληροφορίες 
και τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
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έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει 
αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, 
εφόσον είναι αντικειμενικά αναγκαία, η 
απαίτηση να αναθέσει ο πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 
άλλον πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι επιδόσεων 
εξακολουθούν να μην επιτυγχάνονται ή 
εάν το σχέδιο επιδόσεων εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται εσφαλμένα ή εάν τα 
επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
η εθνική εποπτική αρχή εκδίδει 
αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν 
οι στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο ΦΕΕ διεξάγει έρευνα και 
υποβάλλει γνωμοδότηση στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2. Η 
Επιτροπή δύναται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί ρυθμιστές γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες, δομές και τους τοπικούς 
περιορισμούς των σχετικών ρυθμιζόμενων οντοτήτων. Οι εν λόγω πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση διορθωτικών μέτρων για τους στόχους επιδόσεων που 
δεν επιτυγχάνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν η ΕΕΑ σε αυτό το πλαίσιο 
εξετάζει ως διορθωτικό μέτρο την ανάθεση υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε άλλον φορέα 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η απόφαση σχετικά με την πιθανή υλοποίηση αυτής της 
ανάθεσης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του αντίστοιχου κράτους μέλους.

Τροπολογία 566
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ εκδίδει αποφάσεις με τις 
οποίες απαιτεί την εφαρμογή διορθωτικών 
μέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Στα εν λόγω 
διορθωτικά μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνεται, εφόσον είναι 
αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση να 
αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών σε άλλον πάροχο υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι 
επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ εκδίδει αποφάσεις με τις 
οποίες απαιτεί την εφαρμογή διορθωτικών 
μέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι 
επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου, τα κράτη μέλη οφείλουν παρέχουν υποδομές και 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας στον εναέριο χώρο τους, καθώς και να διασφαλίζουν την ασφάλεια 
των πτήσεων. Η απόφαση για τον τρόπο παροχής τέτοιων υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και η 
επιλογή του παρόχου υπηρεσιών, θα πρέπει να παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η 
μεταβίβαση αυτής της ευθύνης σε κάποιον οικονομικό ρυθμιστή θα απαιτούσε πολύπλοκες 
ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων για την κατανομή ευθύνης.
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Τροπολογία 567
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει 
αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, 
εφόσον είναι αντικειμενικά αναγκαία, η 
απαίτηση να αναθέσει ο πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 
άλλον πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι επιδόσεων 
εξακολουθούν να μην επιτυγχάνονται ή 
εάν το σχέδιο επιδόσεων εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται εσφαλμένα ή εάν τα 
επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας παρέχει τις πληροφορίες 
και τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
η εθνική εποπτική αρχή εκδίδει 
αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν 
οι στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 568
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει 
αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, 
εφόσον είναι αντικειμενικά αναγκαία, η 
απαίτηση να αναθέσει ο πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 
άλλον πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι επιδόσεων 
εξακολουθούν να μην επιτυγχάνονται ή 
εάν το σχέδιο επιδόσεων εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται εσφαλμένα ή εάν τα 
επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας παρέχει τις πληροφορίες 
και τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
η εθνική εποπτική αρχή εκδίδει 
αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν 
οι στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί ρυθμιστές γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες, δομές και τους τοπικούς 



PE680.885v01-00 144/230 AM\1223934EL.docx

EL

περιορισμούς των σχετικών ρυθμιζόμενων οντοτήτων. Οι εν λόγω πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση διορθωτικών μέτρων για τους στόχους επιδόσεων που 
δεν επιτυγχάνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν η ΕΕΑ σε αυτό το πλαίσιο 
εξετάζει ως διορθωτικό μέτρο την ανάθεση υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε άλλον φορέα 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η απόφαση σχετικά με την πιθανή υλοποίηση αυτής της 
ανάθεσης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του αντίστοιχου κράτους μέλους.

Τροπολογία 569
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ εκδίδει αποφάσεις με τις 
οποίες απαιτεί την εφαρμογή 
διορθωτικών μέτρων από τους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Στα εν 
λόγω διορθωτικά μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνεται, εφόσον είναι 
αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση να 
αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών σε άλλον πάροχο υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι 
επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ εκδίδει αποφάσεις με τις 
οποίες απαιτεί διορθωτικά μέτρα, κατόπιν 
διαβούλευσης με τον διαχειριστή δικτύου, 
τα κράτη μέλη και τους επιχειρησιακούς 
ενδιαφερόμενους φορείς μέσω της 
διαδικασίας συλλογικής λήψης 
αποφάσεων (CDM). Εάν οι στόχοι 
επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2.
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παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 570
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν 
δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή 
δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο 
επιδόσεων, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκδίδει 
αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, 
εφόσον είναι αντικειμενικά αναγκαία, η 
απαίτηση να αναθέσει ο πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 
άλλον πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι επιδόσεων 
εξακολουθούν να μην επιτυγχάνονται ή 
εάν το σχέδιο επιδόσεων εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται εσφαλμένα ή εάν τα 
επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει στην εθνική 
εποπτική αρχή τις πληροφορίες και τα 
δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες. Η εθνική εποπτική αρχή 
υποβάλλει σε ετήσια βάση εκθέσεις στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ για την επίτευξη των στόχων 
επιδόσεων από τους καθορισμένους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας για τον σκοπό των τακτικών 
εκθέσεων που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο. Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική 
αρχή εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες 
απαιτεί την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων 
από τους παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι επιδόσεων 
εξακολουθούν να μην επιτυγχάνονται ή 
εάν το σχέδιο επιδόσεων εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται εσφαλμένα ή εάν τα 
επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ σε συνεργασία με 
την εθνική εποπτική αρχή διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
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λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ongoing performance monitoring shall be conducted at national level by NSAs. For the 
purpose of monitoring performance at EU level and assessing achievement of Union-wide 
targets NSAs shall on an annual basis report to the PRB on performance achieved by ATSPs. 
As economic regulation under the Performance Scheme focuses on costs and not revenues, 
data on costs should be provided by the ATSPs. Delegation of ATS is closely related to 
designation to be issued by the Members States and linked to execution of States’ rights under 
the Chicago Convention. Therefore no decisions on delegation of ATS can be made by the 
PRB or the NSA.

Τροπολογία 571
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ εκδίδει αποφάσεις με τις 
οποίες απαιτεί την εφαρμογή διορθωτικών 
μέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Στα εν λόγω 
διορθωτικά μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνεται, εφόσον είναι 
αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση να 
αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας την παροχή των σχετικών 
υπηρεσιών σε άλλον πάροχο υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι 

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα. Εάν δεν 
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι επιδόσεων ή δεν 
έχει υλοποιηθεί ορθά το σχέδιο επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ εκδίδει αποφάσεις με τις 
οποίες απαιτεί την εφαρμογή διορθωτικών 
μέτρων συμπεριλαμβανομένων 
προστίμων και περιοδικών χρηματικών 
ποινών από τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Στα εν λόγω 
διορθωτικά μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνεται, εφόσον είναι 
αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση να 
αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας την παροχή των σχετικών 
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επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

υπηρεσιών σε άλλον πάροχο υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι 
επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διεξάγει έρευνα 
και υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2. Η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 572
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The development of two separate Performance plans for en route ANS and for terminal ANS 
of designated ATSPs would lead to additional administrative burden and financial issues. 
Complex processes that could lead to micromanagement and operational ambiguities should 
be avoided. Overlapping of activities by several institutions, both at local (ATSP, NSA, 
Member State, other ANSPs) and EU level (PRB, EASA, Commission) should be avoided. A 
complete separation of the target setting process in en-route and terminal areas is not the 
right approach. These services are closely interrelated (common investments, staff, 
administration. etc.) in respect of all phases of flights (en-route, approach, aerodrome) and 
they cannot be totally separated. The current system seems to be more relevant. Article 13 
and 14 should be merged.

Τροπολογία 573
Robert Roos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν προτιμότερο να μειωθεί σημαντικά το κείμενο στα άρθρα 10 έως 25 προκειμένου να 
ρυθμίζονται μόνο τα κύρια σημεία. Τα άρθρα 12 έως 18 θα μπορούσαν να διαγραφούν, διότι 
αυτές οι λεπτομέρειες θα ήταν καλύτερο να περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανόνα.

Τροπολογία 574
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σχέδια επιδόσεων και στόχοι επιδόσεων 
για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
των ορισθέντων παρόχων υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας

Σχέδια επιδόσεων και στόχοι επιδόσεων 
για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας

Or. en

Τροπολογία 575
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία 

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία 
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επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

επιδόσεων της ασφάλειας, του κλίματος, 
του περιβάλλοντος και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, ιδίως τις 
έγκαιρες μειώσεις εκπομπών που 
προβλέπει ο ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα, και την πλήρη ευθυγράμμιση με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Τα εν λόγω προσχέδια 
επιδόσεων λαμβάνουν υπόψη το 
ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM. Τα 
προσχέδια επιδόσεων δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 576
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία 
επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται πριν 
από την έναρξη της εκάστοτε περιόδου 
αναφοράς. Περιέχουν στόχους επιδόσεων 
για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
στα κύρια πεδία επιδόσεων του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης. Τα εν λόγω 
προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν υπόψη το 
ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM. Τα 
προσχέδια επιδόσεων δημοσιοποιούνται.

Or. de

Τροπολογία 577
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία 
επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται πριν 
από την έναρξη της εκάστοτε περιόδου 
αναφοράς. Περιέχουν στόχους επιδόσεων 
για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
στα κύρια πεδία επιδόσεων του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης. Τα εν λόγω 
προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν υπόψη το 
ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM. Τα 
προσχέδια επιδόσεων δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 578
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία 
επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται πριν 
από την έναρξη της εκάστοτε περιόδου 
αναφοράς. Περιέχουν στόχους επιδόσεων 
για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
στα κύρια πεδία επιδόσεων του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης. Τα εν λόγω 
προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν υπόψη το 
ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM. Τα 
προσχέδια επιδόσεων δημοσιοποιούνται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κατάσταση σε τερματικές περιοχές στο δίκτυο ποικίλλει ιδιαίτερα και οι επιδόσεις και η 
σκοπιμότητα των βελτιώσεων εξαρτάται από διάφορους τοπικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι 
ενωσιακοί στόχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των εθνικών εποπτικών αρχών 
να θεσπίσουν στόχους που αποτυπώνουν με ακρίβεια τις τοπικές συνθήκες, π.χ. αναφορικά με 
το συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή τερματική περιοχή.

Τροπολογία 579
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία 
επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται πριν 
από την έναρξη της εκάστοτε περιόδου 
αναφοράς. Περιέχουν στόχους επιδόσεων 
για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
στα κύρια πεδία επιδόσεων του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης. Τα εν λόγω 
προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν υπόψη το 
ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM. Τα 
προσχέδια επιδόσεων δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση σε πολλές τερματικές περιοχές στο δίκτυο ποικίλλει ιδιαίτερα και οι επιδόσεις και 
η σκοπιμότητα των βελτιώσεων εξαρτάται από διάφορους τοπικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι 
ενωσιακοί στόχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των εθνικών εποπτικών αρχών 
να θεσπίσουν στόχους που αποτυπώνουν με ακρίβεια τις τοπικές συνθήκες, π.χ. αναφορικά με 
το συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή τερματική περιοχή.

Τροπολογία 580
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία 
επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων λαμβάνουν 
υπόψη το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Τα προσχέδια επιδόσεων 
δημοσιοποιούνται.

Τα προσχέδια επιδόσεων εγκρίνονται μετά 
τον καθορισμό ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε περιόδου αναφοράς. Περιέχουν 
στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας στα κύρια πεδία 
επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης, οι οποίοι συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Τα εν 
λόγω προσχέδια επιδόσεων συμβάλλουν 
στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος ATM. Τα προσχέδια 
επιδόσεων δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 581
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες 
που παρέχει ο διαχειριστής δικτύου. Πριν 
από την έγκριση των εν λόγω προσχεδίων, 
οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας διαβουλεύονται με τους 
εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου 
χώρου και, κατά περίπτωση, με τις 
στρατιωτικές αρχές, τους φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους 
συντονιστές αερολιμένων. Οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλουν επίσης τα προαναφερόμενα 
σχέδια στην εθνική αρμόδια αρχή που 

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες 
που παρέχει ο διαχειριστής δικτύου. Πριν 
από την έγκριση των εν λόγω προσχεδίων, 
οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας διαβουλεύονται με τους 
εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου 
χώρου και, κατά περίπτωση, με τις 
στρατιωτικές αρχές, τους φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους 
συντονιστές αερολιμένων. Οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλουν επίσης τα προαναφερόμενα 
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είναι υπεύθυνη για την πιστοποίησή τους, 
η οποία ελέγχει τη συμμόρφωση με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 και τις 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.

σχέδια στην εθνική εποπτική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 582
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες 
που παρέχει ο διαχειριστής δικτύου. Πριν 
από την έγκριση των εν λόγω προσχεδίων, 
οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας διαβουλεύονται με τους 
εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου 
χώρου και, κατά περίπτωση, με τις 
στρατιωτικές αρχές, τους φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους 
συντονιστές αερολιμένων. Οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλουν επίσης τα προαναφερόμενα 
σχέδια στην εθνική αρμόδια αρχή που 
είναι υπεύθυνη για την πιστοποίησή τους, 
η οποία ελέγχει τη συμμόρφωση με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 και τις 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες 
που παρέχει ο διαχειριστής δικτύου. Πριν 
από την έγκριση των εν λόγω προσχεδίων, 
οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας διαβουλεύονται με τους 
εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου 
χώρου και, κατά περίπτωση, με τις 
στρατιωτικές αρχές, τους φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους 
συντονιστές αερολιμένων. Οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλουν επίσης τα προαναφερόμενα 
σχέδια στην εθνική εποπτική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 583
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2



PE680.885v01-00 154/230 AM\1223934EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες 
που παρέχει ο διαχειριστής δικτύου. Πριν 
από την έγκριση των εν λόγω προσχεδίων, 
οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας διαβουλεύονται με τους 
εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου 
χώρου και, κατά περίπτωση, με τις 
στρατιωτικές αρχές, τους φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους 
συντονιστές αερολιμένων. Οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλουν επίσης τα προαναφερόμενα 
σχέδια στην εθνική αρμόδια αρχή που είναι 
υπεύθυνη για την πιστοποίησή τους, η 
οποία ελέγχει τη συμμόρφωση με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 και τις 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.

2. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες 
που παρέχει ο διαχειριστής δικτύου. Πριν 
από την έγκριση των εν λόγω προσχεδίων, 
οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας διαβουλεύονται με τους 
εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου 
χώρου, τους εκπροσώπους του 
προσωπικού των φορέων παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους 
επιστημονικούς εμπειρογνώμονες στα 
πεδία του κλίματος και του 
περιβάλλοντος, καθώς και, κατά 
περίπτωση, με τις στρατιωτικές αρχές, τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους συντονιστές αερολιμένων. Οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης τα 
προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει 
αυτού.

Or. en

Τροπολογία 584
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες 
που παρέχει ο διαχειριστής δικτύου. Πριν 
από την έγκριση των εν λόγω προσχεδίων, 

(2) Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες 
που παρέχει ο διαχειριστής δικτύου. Πριν 
από την έγκριση των εν λόγω προσχεδίων, 
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οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας διαβουλεύονται με τους 
εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου 
χώρου και, κατά περίπτωση, με τις 
στρατιωτικές αρχές, τους φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους 
συντονιστές αερολιμένων. Οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλουν επίσης τα προαναφερόμενα 
σχέδια στην εθνική αρμόδια αρχή που είναι 
υπεύθυνη για την πιστοποίησή τους, η 
οποία ελέγχει τη συμμόρφωση με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 και τις 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού.

οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας διαβουλεύονται με τους 
εκπροσώπους των χρηστών του εναέριου 
χώρου, τους φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων και τους συντονιστές 
αερολιμένων. Επίσης, κατά περίπτωση 
ζητείται η γνώμη των στρατιωτικών 
αρχών. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας υποβάλλουν επίσης 
τα προαναφερόμενα σχέδια στην εθνική 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
πιστοποίησή τους, η οποία ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και τις κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει 
αυτού.

Or. de

Τροπολογία 585
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
περιέχουν στόχους επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας οι 
οποίοι συνάδουν με τους αντίστοιχους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων σε όλα τα 
κύρια πεδία επιδόσεων και πληρούν τις 
πρόσθετες προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο τρίτο εδάφιο.

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
περιέχουν στόχους επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

Or. en

Τροπολογία 586
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος



PE680.885v01-00 156/230 AM\1223934EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
περιέχουν στόχους επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας οι 
οποίοι συνάδουν με τους αντίστοιχους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων σε όλα τα 
κύρια πεδία επιδόσεων και πληρούν τις 
πρόσθετες προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο τρίτο εδάφιο.

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
περιέχουν στόχους επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

Or. en

Τροπολογία 587
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
περιέχουν στόχους επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας οι 
οποίοι συνάδουν με τους αντίστοιχους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων σε όλα τα 
κύρια πεδία επιδόσεων και πληρούν τις 
πρόσθετες προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στο τρίτο εδάφιο.

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
περιέχουν στόχους επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας οι 
οποίοι συνάδουν με τους αντίστοιχους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων σε όλα τα 
κύρια πεδία επιδόσεων, ιδίως όσον αφορά 
το κλίμα και το περιβάλλον, όπως οι 
διάφορες εκπομπές που επηρεάζουν το 
κλίμα, και πληρούν τις πρόσθετες 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο τρίτο 
εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 588
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
περιέχουν στόχους επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας οι 
οποίοι συνάδουν με τους αντίστοιχους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων σε όλα τα 
κύρια πεδία επιδόσεων και πληρούν τις 
πρόσθετες προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο τρίτο εδάφιο.

3. Τα προσχέδια επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
περιέχουν στόχους επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας. Τα 
προσχέδια επιδόσεων πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση σε τερματικές περιοχές στο δίκτυο ποικίλλει ιδιαίτερα και οι επιδόσεις και η 
σκοπιμότητα των βελτιώσεων εξαρτάται από διάφορους τοπικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι 
ενωσιακοί στόχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των εθνικών εποπτικών αρχών 
να θεσπίσουν στόχους που αποτυπώνουν με ακρίβεια τις τοπικές συνθήκες, π.χ. αναφορικά με 
το συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή τερματική περιοχή.

Τροπολογία 589
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνοχή των στόχων επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων 
καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 590
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνοχή των στόχων επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων 
καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 591
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνοχή των στόχων επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων 
καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 592
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνοχή των στόχων επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων 
καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Η συνοχή των στόχων επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων 
καθορίζεται σύμφωνα με τουλάχιστον ένα 
από τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en
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Τροπολογία 593
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στις περιπτώσεις που έχουν 
οριστεί τιμές κατανομής σε συνδυασμό με 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, 
σύγκριση των στόχων επιδόσεων που 
περιέχονται στο προσχέδιο επιδόσεων με 
τις εν λόγω τιμές κατανομής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 594
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στις περιπτώσεις που έχουν 
οριστεί τιμές κατανομής σε συνδυασμό με 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, 
σύγκριση των στόχων επιδόσεων που 
περιέχονται στο προσχέδιο επιδόσεων με 
τις εν λόγω τιμές κατανομής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 595
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στις περιπτώσεις που έχουν 
οριστεί τιμές κατανομής σε συνδυασμό με 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, 

διαγράφεται
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σύγκριση των στόχων επιδόσεων που 
περιέχονται στο προσχέδιο επιδόσεων με 
τις εν λόγω τιμές κατανομής·

Or. de

Τροπολογία 596
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αξιολόγηση των βελτιώσεων των 
επιδόσεων σε βάθος χρόνου για την 
περίοδο αναφοράς που καλύπτεται από το 
σχέδιο επιδόσεων, και επιπλέον για τη 
συνολική περίοδο που περιλαμβάνει τόσο 
την προηγούμενη περίοδο αναφοράς όσο 
και την περίοδο αναφοράς που καλύπτεται 
από το σχέδιο επιδόσεων·

β) παροχή αξιολόγησης των 
βελτιώσεων των επιδόσεων σε βάθος 
χρόνου για την περίοδο αναφοράς που 
καλύπτεται από το σχέδιο επιδόσεων, και 
επιπλέον για τη συνολική περίοδο που 
περιλαμβάνει τόσο την προηγούμενη 
περίοδο αναφοράς όσο και την περίοδο 
αναφοράς που καλύπτεται από το σχέδιο 
επιδόσεων με δέουσα συνεκτίμηση των 
τοπικών περιστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 597
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αξιολόγηση των βελτιώσεων των 
επιδόσεων σε βάθος χρόνου για την 
περίοδο αναφοράς που καλύπτεται από το 
σχέδιο επιδόσεων, και επιπλέον για τη 
συνολική περίοδο που περιλαμβάνει τόσο 
την προηγούμενη περίοδο αναφοράς όσο 
και την περίοδο αναφοράς που καλύπτεται 
από το σχέδιο επιδόσεων·

β) τα σχέδια περιλαμβάνουν 
αξιολόγηση των βελτιώσεων των 
επιδόσεων σε βάθος χρόνου για την 
περίοδο αναφοράς που καλύπτεται από το 
σχέδιο επιδόσεων, και επιπλέον για τη 
συνολική περίοδο που περιλαμβάνει τόσο 
την προηγούμενη περίοδο αναφοράς όσο 
και την περίοδο αναφοράς που καλύπτεται 
από το σχέδιο επιδόσεων·
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Or. en

Τροπολογία 598
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σύγκριση του προβλεπόμενου 
επιπέδου επιδόσεων του ενδιαφερόμενου 
παρόχου υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας με άλλους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που 
ανήκουν στην ίδια ομάδα αναφοράς.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 599
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σύγκριση του προβλεπόμενου 
επιπέδου επιδόσεων του ενδιαφερόμενου 
παρόχου υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας με άλλους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που 
ανήκουν στην ίδια ομάδα αναφοράς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 600
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σύγκριση του προβλεπόμενου 
επιπέδου επιδόσεων του ενδιαφερόμενου 
παρόχου υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας με άλλους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που 
ανήκουν στην ίδια ομάδα αναφοράς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 601
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, το προσχέδιο επιδόσεων πρέπει 
να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 602
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, το προσχέδιο επιδόσεων πρέπει 
να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 603
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, το προσχέδιο επιδόσεων πρέπει 
να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 604
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι βασικές παραδοχές που 
χρησιμοποιούνται ως βάση για τον 
καθορισμό στόχων και τα μέτρα που 
αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
τιμών, των προβλέψεων κυκλοφορίας και 
των οικονομικών παραδοχών που 
χρησιμοποιούνται, πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, επάρκεια 
και συνοχή·

α) συμπερίληψη βασικών παραδοχών 
που χρησιμοποιούνται ως βάση για τον 
καθορισμό στόχων και τα μέτρα που 
αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
τιμών, των προβλέψεων κυκλοφορίας και 
των οικονομικών παραδοχών που 
χρησιμοποιούνται, πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, επάρκεια 
και συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 605
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το προσχέδιο επιδόσεων πρέπει να 
είναι πλήρες ως προς τα δεδομένα και το 
υποστηρικτικό υλικό·

β) να είναι πλήρες ως προς τα 
δεδομένα και το υποστηρικτικό υλικό·

Or. en
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Τροπολογία 606
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) περιγραφή του τρόπου με τον 
οποίο το σχέδιο και οι στόχοι που 
περιλαμβάνονται σε αυτό συμβάλλουν 
στους συνολικούς στόχους του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 607
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση ορισθέντος 
παρόχου υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που παρέχει τόσο υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή όσο και τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, το προσχέδιο 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας προς υποβολή στην εθνική 
εποπτική αρχή είναι το σχέδιο που 
υπόκειται σε θετική απόφαση όσον αφορά 
την κατανομή του κόστους, η οποία 
λαμβάνεται από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 
τρίτο εδάφιο.

5. Στην περίπτωση ορισθέντος 
παρόχου υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που παρέχει τόσο υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή όσο και τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, το προσχέδιο 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας προς υποβολή στην εθνική 
εποπτική αρχή είναι το σχέδιο που 
υπόκειται σε θετική απόφαση όσον αφορά 
την κατανομή του κόστους, η οποία 
λαμβάνεται από την εθνική εποπτική αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 
τρίτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανομή του κόστους θα πρέπει να αποφασίζεται από την εθνική εποπτική αρχή και για να 
διασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των τοπικών περιστάσεων.
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Τροπολογία 608
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση ορισθέντος 
παρόχου υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που παρέχει τόσο υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή όσο και τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, το προσχέδιο 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας προς υποβολή στην εθνική 
εποπτική αρχή είναι το σχέδιο που 
υπόκειται σε θετική απόφαση όσον αφορά 
την κατανομή του κόστους, η οποία 
λαμβάνεται από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 
τρίτο εδάφιο.

5. Στην περίπτωση ορισθέντος 
παρόχου υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που παρέχει τόσο υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή όσο και τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, το προσχέδιο 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας προς υποβολή στην εθνική 
εποπτική αρχή είναι το σχέδιο που 
υπόκειται σε θετική απόφαση όσον αφορά 
την κατανομή του κόστους, η οποία 
λαμβάνεται από τον ΦΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 609
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η εθνική εποπτική αρχή αξιολογεί 
τους στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τα σχέδια 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3. Όταν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 5, η αξιολόγηση της εθνικής 
εποπτικής αρχής βασίζεται στα 
συμπεράσματα της απόφασης που 
λαμβάνεται από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον 
αφορά την κατανομή του κόστους.

6. Η εθνική εποπτική αρχή αξιολογεί 
τους στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τα σχέδια 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3, ιδίως όσον αφορά το κλίμα 
και το περιβάλλον, για τη διασφάλιση της 
πλήρους ευθυγράμμισης με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Όταν εφαρμόζεται η 
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παράγραφος 5, η αξιολόγηση της εθνικής 
εποπτικής αρχής βασίζεται στα 
συμπεράσματα της απόφασης που 
λαμβάνεται από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον 
αφορά την κατανομή του κόστους.

Or. en

Τροπολογία 610
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η εθνική εποπτική αρχή αξιολογεί 
τους στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τα σχέδια 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3. Όταν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 5, η αξιολόγηση της εθνικής 
εποπτικής αρχής βασίζεται στα 
συμπεράσματα της απόφασης που 
λαμβάνεται από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
όσον αφορά την κατανομή του κόστους.

6. Η εθνική εποπτική αρχή αξιολογεί 
τους στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τα σχέδια 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3. Όταν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 5, η αξιολόγηση της εθνικής 
εποπτικής αρχής συνεκτιμά την 
προηγούμενη απόφαση για την κατανομή 
του κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση σε τερματικές περιοχές στο δίκτυο ποικίλλει ιδιαίτερα και οι επιδόσεις και η 
σκοπιμότητα των βελτιώσεων εξαρτάται από διάφορους τοπικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι 
ενωσιακοί στόχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των εθνικών εποπτικών αρχών 
να θεσπίσουν στόχους που αποτυπώνουν με ακρίβεια τις τοπικές συνθήκες, π.χ. αναφορικά με 
το συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή τερματική περιοχή. 

Τροπολογία 611
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η εθνική εποπτική αρχή αξιολογεί 
τους στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τα σχέδια 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3. Όταν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 5, η αξιολόγηση της εθνικής 
εποπτικής αρχής βασίζεται στα 
συμπεράσματα της απόφασης που 
λαμβάνεται από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον 
αφορά την κατανομή του κόστους.

6. Η εθνική εποπτική αρχή αξιολογεί 
τους στόχους επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας και τα σχέδια 
επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3. Όταν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 5, η αξιολόγηση της εθνικής 
εποπτικής αρχής βασίζεται στα 
συμπεράσματα της απόφασης που 
λαμβάνεται από τον ΦΕΕ όσον αφορά την 
κατανομή του κόστους.

Or. en

Τροπολογία 612
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει 
ότι ένας ή περισσότεροι στόχοι επιδόσεων 
για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
δεν συνάδουν με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων ή ότι το σχέδιο 
επιδόσεων δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 3, απορρίπτει την 
έγκριση.

Εάν η εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει 
ότι το σχέδιο επιδόσεων δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 3, 
απορρίπτει την έγκριση

Or. en

Τροπολογία 613
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2



PE680.885v01-00 168/230 AM\1223934EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει 
ότι ένας ή περισσότεροι στόχοι επιδόσεων 
για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
δεν συνάδουν με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων ή ότι το σχέδιο 
επιδόσεων δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 3, απορρίπτει την 
έγκριση.

Εάν η εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει 
ότι το σχέδιο επιδόσεων δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 3, 
απορρίπτει την έγκριση.

Or. en

Τροπολογία 614
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει 
ότι ένας ή περισσότεροι στόχοι επιδόσεων 
για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
δεν συνάδουν με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων ή ότι το σχέδιο 
επιδόσεων δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 3, απορρίπτει την 
έγκριση.

Εάν η εθνική εποπτική αρχή διαπιστώσει 
ότι το σχέδιο επιδόσεων δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις των στοιχείων α) έως γ) της 
παραγράφου 3, απορρίπτει την έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση σε πολλές τερματικές περιοχές στο δίκτυο ποικίλλει ιδιαίτερα και οι επιδόσεις και 
η σκοπιμότητα των βελτιώσεων εξαρτάται από διάφορους τοπικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι 
ενωσιακοί στόχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των εθνικών εποπτικών αρχών 
να θεσπίσουν στόχους που αποτυπώνουν με ακρίβεια τις τοπικές συνθήκες, π.χ. αναφορικά με 
το συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή τερματική περιοχή.

Τροπολογία 615
Karima Delli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Σε περίπτωση που η εθνική 
εποπτική αρχή έχει απορρίψει την έγκριση 
προσχεδίου επιδόσεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 6, ο ενδιαφερόμενος ορισθείς 
πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων που περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, αναθεωρημένους στόχους.

7. Σε περίπτωση που η εθνική 
εποπτική αρχή έχει απορρίψει την έγκριση 
προσχεδίου επιδόσεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 6, ο ενδιαφερόμενος ορισθείς 
πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλει αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων που περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, αναθεωρημένους στόχους, 
ιδίως όσον αφορά το κλίμα και το 
περιβάλλον, για τη διασφάλιση της 
πλήρους ευθυγράμμισης με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 616
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας οι οποίοι δεν συνάδουν με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, η 
εθνική εποπτική αρχή καθορίζει στόχους 
επιδόσεων συμμορφούμενους προς τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων για τον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
απόφασης της παραγράφου 6. Το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας οι οποίοι δεν συνάδουν με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, 
ιδίως όσον αφορά την πλήρη 
ευθυγράμμιση με τους στόχους μείωσης 
εκπομπών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
νόμου για το κλίμα και με τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η 
εθνική εποπτική αρχή καθορίζει στόχους 
επιδόσεων συμμορφούμενους προς τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων για τον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
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υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω η εθνική εποπτική 
αρχή, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
απόφασης της παραγράφου 6. Το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω η εθνική εποπτική 
αρχή, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων, ιδίως όσον αφορά τα 
πεδία του κλίματος και του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 617
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας οι οποίοι δεν συνάδουν με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, η 
εθνική εποπτική αρχή καθορίζει στόχους 
επιδόσεων συμμορφούμενους προς τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων για τον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
απόφασης της παραγράφου 6. Το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω η εθνική εποπτική 
αρχή, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας οι οποίοι δεν συνάδουν με 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 3, η εθνική εποπτική αρχή 
καθορίζει στόχους επιδόσεων για τον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
απόφασης της παραγράφου 6. Το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω η εθνική εποπτική 
αρχή, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.
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Or. en

Τροπολογία 618
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας οι οποίοι δεν συνάδουν με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, η 
εθνική εποπτική αρχή καθορίζει στόχους 
επιδόσεων συμμορφούμενους προς τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων για τον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
απόφασης της παραγράφου 6. Το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω η εθνική εποπτική 
αρχή, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας οι οποίοι εξακολουθούν να 
μην συνάδουν με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 3, η εθνική 
εποπτική αρχή καθορίζει στόχους 
επιδόσεων για τον ενδιαφερόμενο 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πορίσματα της απόφασης της 
παραγράφου 6. Το τελικό προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω η εθνική εποπτική 
αρχή, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση σε τερματικές περιοχές στο δίκτυο ποικίλλει ιδιαίτερα και οι επιδόσεις και η 
σκοπιμότητα των βελτιώσεων εξαρτάται από διάφορους τοπικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι 
ενωσιακοί στόχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των εθνικών εποπτικών αρχών 
να θεσπίσουν στόχους που αποτυπώνουν με ακρίβεια τις τοπικές συνθήκες, π.χ. αναφορικά με 
το συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή τερματική περιοχή. 

Τροπολογία 619
Bogusław Liberadzki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας οι οποίοι δεν συνάδουν με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, η 
εθνική εποπτική αρχή καθορίζει στόχους 
επιδόσεων συμμορφούμενους προς τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων για τον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της 
απόφασης της παραγράφου 6. Το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω η εθνική εποπτική 
αρχή, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Σε περίπτωση απόρριψης του 
αναθεωρημένου προσχεδίου επιδόσεων 
που υποβάλλεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 7, επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας οι οποίοι εξακολουθούν να 
μην συνάδουν με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 3α, 3β και 3γ, 
η εθνική εποπτική αρχή καθορίζει στόχους 
επιδόσεων για τον ενδιαφερόμενο 
ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
πορίσματα της απόφασης της 
παραγράφου 6. Το τελικό προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
έχει ορίσει ως άνω η εθνική εποπτική 
αρχή, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 620
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων 

διαγράφεται
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του προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από την εθνική εποπτική 
αρχή, και περιέχει τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

Or. en

Τροπολογία 621
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων 
του προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από την εθνική εποπτική 
αρχή, και περιέχει τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 622
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3



PE680.885v01-00 174/230 AM\1223934EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων 
του προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από την εθνική εποπτική 
αρχή, και περιέχει τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 623
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων του 
προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από την εθνική εποπτική αρχή, 
και περιέχει τις αναγκαίες τροποποιήσεις 
ως προς τις προϋποθέσεις που εθνική 

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
απορρίπτεται μόνον επειδή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων του 
προσχεδίου επιδόσεων που κρίθηκαν 
σύμφωνοι με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων από την εθνική εποπτική αρχή, 
και περιέχει τις αναγκαίες τροποποιήσεις 
ως προς τις προϋποθέσεις που εθνική 
εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν πληρούνται, 
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εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν πληρούνται. ιδίως όσον αφορά το κλίμα και το 
περιβάλλον, για τη διασφάλιση της 
πλήρους ευθυγράμμισης με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 624
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και επειδή, 
επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από την εθνική εποπτική 
αρχή σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς 
και τα μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω 
στόχων και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που η εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και επειδή, 
επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από την εθνική εποπτική 
αρχή σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς 
και τα μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω 
στόχων και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που η εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν 
πληρούνται, ιδίως όσον αφορά το κλίμα 
και το περιβάλλον, για τη διασφάλιση της 
πλήρους ευθυγράμμισης με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας.
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Or. en

Τροπολογία 625
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και 
επειδή, επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από την εθνική εποπτική 
αρχή σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς 
και τα μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω 
στόχων και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που η εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που δεν συνάδουν με τους 
στόχους επιδόσεων που θέτει η εθνική 
εποπτική αρχή, το τελικό προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από την εθνική εποπτική 
αρχή και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που η εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

Or. en

Τροπολογία 626
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
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απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και 
επειδή, επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από την εθνική εποπτική 
αρχή σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς 
και τα μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω 
στόχων και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που η εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που δεν συνάδουν με τους 
στόχους επιδόσεων που θέτει η εθνική 
εποπτική αρχή, το τελικό προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από την εθνική εποπτική 
αρχή και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που η εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση σε πολλές τερματικές περιοχές στο δίκτυο ποικίλλει ιδιαίτερα και οι επιδόσεις και 
η σκοπιμότητα των βελτιώσεων εξαρτάται από διάφορους τοπικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι 
ενωσιακοί στόχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των εθνικών εποπτικών αρχών 
να θεσπίσουν στόχους που αποτυπώνουν με ακρίβεια τις τοπικές συνθήκες, π.χ. αναφορικά με 
το συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή τερματική περιοχή.

Τροπολογία 627
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που δεν συνάδουν με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων και 
επειδή, επιπροσθέτως, δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 

Εάν η έγκριση του αναθεωρημένου 
προσχεδίου επιδόσεων που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 
απορρίπτεται επειδή περιέχει στόχους 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας που δεν συνάδουν με τους 
στόχους επιδόσεων, το τελικό προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
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παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο, το τελικό 
προσχέδιο επιδόσεων που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόμενος ορισθείς πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από την εθνική εποπτική 
αρχή σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς 
και τα μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω 
στόχων και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που η εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περιλαμβάνει τους στόχους επιδόσεων που 
καθορίστηκαν από την εθνική εποπτική 
αρχή σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθώς 
και τα μέτρα προς επίτευξη των εν λόγω 
στόχων και περιέχει επίσης τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις ως προς τις προϋποθέσεις 
που η εθνική εποπτική αρχή έκρινε ότι δεν 
πληρούνται.

Or. en

Τροπολογία 628
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η ενδιαφερόμενη εθνική εποπτική 
αρχή εκδίδει τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
την παρακολούθηση των επιδόσεων των 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
όπως επίσης και τακτικές αξιολογήσεις της 
επίτευξης των στόχων επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας για 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, και δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

10. Η ενδιαφερόμενη εθνική εποπτική 
αρχή εκδίδει τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
την παρακολούθηση των επιδόσεων των 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
όπως επίσης και τακτικές αξιολογήσεις της 
επίτευξης των στόχων επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας για 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, ιδίως όσον αφορά την 
πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, και δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 629
Mario Furore, Laura Ferrara
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η ενδιαφερόμενη εθνική εποπτική 
αρχή εκδίδει τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
την παρακολούθηση των επιδόσεων των 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
όπως επίσης και τακτικές αξιολογήσεις της 
επίτευξης των στόχων επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας για 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, και δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

10. Η ενδιαφερόμενη εθνική εποπτική 
αρχή εκδίδει τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
την παρακολούθηση των επιδόσεων των 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
όπως επίσης και τακτικές αξιολογήσεις της 
επίτευξης των στόχων επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας για 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και 
δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των εν 
λόγω αξιολογήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί ρυθμιστές γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες, δομές και τους τοπικούς 
περιορισμούς των σχετικών ρυθμιζόμενων οντοτήτων. Οι εν λόγω πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση διορθωτικών μέτρων για τους στόχους επιδόσεων που 
δεν επιτυγχάνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν η ΕΕΑ σε αυτό το πλαίσιο 
εξετάζει ως διορθωτικό μέτρο την ανάθεση υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε άλλον φορέα 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η απόφαση σχετικά με την πιθανή υλοποίηση αυτής της 
ανάθεσης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του αντίστοιχου κράτους μέλους.

Τροπολογία 630
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η ενδιαφερόμενη εθνική εποπτική 
αρχή εκδίδει τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
την παρακολούθηση των επιδόσεων των 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
όπως επίσης και τακτικές αξιολογήσεις της 
επίτευξης των στόχων επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας για 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, και δημοσιοποιεί τα 
αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

10. Η ενδιαφερόμενη εθνική εποπτική 
αρχή εκδίδει τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
την παρακολούθηση των επιδόσεων των 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
όπως επίσης και τακτικές αξιολογήσεις της 
επίτευξης των στόχων επιδόσεων για 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας για 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και 
δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των εν 
λόγω αξιολογήσεων.
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Or. en

Τροπολογία 631
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα.

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας παρέχει τις πληροφορίες 
και τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα.

Or. en

Τροπολογία 632
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα.

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας παρέχει τις πληροφορίες 
και τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα.

Or. en

Τροπολογία 633
Mario Furore, Laura Ferrara
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας παρέχει τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα.

Ο ορισθείς πάροχος υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας παρέχει τις πληροφορίες 
και τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των επιδόσεων των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες και 
δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 
δαπάνες και τα πραγματικά έσοδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί ρυθμιστές γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες, δομές και τους τοπικούς 
περιορισμούς των σχετικών ρυθμιζόμενων οντοτήτων. Οι εν λόγω πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση διορθωτικών μέτρων για τους στόχους επιδόσεων που 
δεν επιτυγχάνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν η ΕΕΑ σε αυτό το πλαίσιο 
εξετάζει ως διορθωτικό μέτρο την ανάθεση υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε άλλον φορέα 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η απόφαση σχετικά με την πιθανή υλοποίηση αυτής της 
ανάθεσης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του αντίστοιχου κράτους μέλους.

Τροπολογία 634
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, εφόσον 
είναι αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση 
να αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών σε άλλον πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι 

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, ιδίως στα πεδία του 
κλίματος και του περιβάλλοντος, η εθνική 
εποπτική αρχή εκδίδει αποφάσεις με τις 
οποίες απαιτεί την εφαρμογή διορθωτικών 
μέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Στα εν λόγω 
διορθωτικά μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνεται, εφόσον είναι 
αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση να 
αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας την παροχή των σχετικών 
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στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή ζητεί από 
τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

υπηρεσιών σε άλλον πάροχο υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι 
επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, ιδίως όσον αφορά το κλίμα και 
το περιβάλλον, για τη διασφάλιση της 
πλήρους ευθυγράμμισης με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, η εθνική εποπτική αρχή ζητεί 
από τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 635
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, 
εφόσον είναι αντικειμενικά αναγκαία, η 
απαίτηση να αναθέσει ο πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 
άλλον πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι επιδόσεων 
εξακολουθούν να μην επιτυγχάνονται ή 
εάν το σχέδιο επιδόσεων εξακολουθεί να 

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν 
οι στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή μπορεί 
να ζητήσει από τον ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
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εφαρμόζεται εσφαλμένα ή εάν τα 
επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή ζητεί 
από τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 636
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, 
εφόσον είναι αντικειμενικά αναγκαία, η 
απαίτηση να αναθέσει ο πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 
άλλον πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι επιδόσεων 
εξακολουθούν να μην επιτυγχάνονται ή 
εάν το σχέδιο επιδόσεων εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται εσφαλμένα ή εάν τα 
επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή ζητεί από 
τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν 
οι στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή ζητεί από 
τον ΦΕΕ να διεξαγάγει έρευνα σύμφωνα 
με το άρθρο 24 παράγραφος 2 και η 
Επιτροπή δύναται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3.
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παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί ρυθμιστές γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες, δομές και τους τοπικούς 
περιορισμούς των σχετικών ρυθμιζόμενων οντοτήτων. Οι εν λόγω πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση διορθωτικών μέτρων για τους στόχους επιδόσεων που 
δεν επιτυγχάνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν η ΕΕΑ σε αυτό το πλαίσιο 
εξετάζει ως διορθωτικό μέτρο την ανάθεση υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε άλλον φορέα 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η απόφαση σχετικά με την πιθανή υλοποίηση αυτής της 
ανάθεσης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του αντίστοιχου κράτους μέλους.

Τροπολογία 637
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, 
εφόσον είναι αντικειμενικά αναγκαία, η 
απαίτηση να αναθέσει ο πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 
άλλον πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι επιδόσεων 
εξακολουθούν να μην επιτυγχάνονται ή 
εάν το σχέδιο επιδόσεων εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται εσφαλμένα ή εάν τα 
επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή ζητεί 
από τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι επιδόσεων 
εξακολουθούν να μην επιτυγχάνονται ή 
εάν το σχέδιο επιδόσεων εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται εσφαλμένα ή εάν τα 
επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή μπορεί 
να ζητήσει από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ να 
διεξαγάγει έρευνα σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφος 2 και η Επιτροπή 
δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφος 3.
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λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 638
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, 
εφόσον είναι αντικειμενικά αναγκαία, η 
απαίτηση να αναθέσει ο πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 
άλλον πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι επιδόσεων 
εξακολουθούν να μην επιτυγχάνονται ή 
εάν το σχέδιο επιδόσεων εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται εσφαλμένα ή εάν τα 
επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή ζητεί 
από τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν 
οι στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή μπορεί 
να ζητήσει από τον ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί ρυθμιστές γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες, δομές και τους τοπικούς 
περιορισμούς των σχετικών ρυθμιζόμενων οντοτήτων. Οι εν λόγω πτυχές πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση διορθωτικών μέτρων για τους στόχους επιδόσεων που 
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δεν επιτυγχάνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εάν η ΕΕΑ σε αυτό το πλαίσιο 
εξετάζει ως διορθωτικό μέτρο την ανάθεση υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε άλλον φορέα 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η απόφαση σχετικά με την πιθανή υλοποίηση αυτής της 
ανάθεσης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του αντίστοιχου κράτους μέλους.

Τροπολογία 639
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, 
εφόσον είναι αντικειμενικά αναγκαία, η 
απαίτηση να αναθέσει ο πάροχος 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας την 
παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε άλλον 
πάροχο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. 
Εάν οι στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να 
μην επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο 
επιδόσεων εξακολουθεί να εφαρμόζεται 
εσφαλμένα ή εάν τα επιβληθέντα 
διορθωτικά μέτρα δεν εφαρμόζονται ή δεν 
εφαρμόζονται δεόντως, η εθνική εποπτική 
αρχή ζητεί από τον Οργανισμό στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα περιλαμβάνεται μηχανισμούς, όπως 
πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές 
ποινές, και/ή, εφόσον είναι αντικειμενικά 
αναγκαία, η απαίτηση να αναθέσει ο 
πάροχος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
την παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 
άλλον πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Εάν οι στόχοι επιδόσεων 
εξακολουθούν να μην επιτυγχάνονται ή 
εάν το σχέδιο επιδόσεων εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται εσφαλμένα ή εάν τα 
επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή ζητεί από 
τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 640
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, εφόσον 
είναι αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση 
να αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών σε άλλον πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι 
στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή ζητεί από 
τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων προστίμων και 
περιοδικών χρηματικών ποινών από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, εφόσον 
είναι αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση 
να αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών σε άλλον πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι 
στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή ζητεί από 
τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 641
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 

Εάν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι 
επιδόσεων ή δεν έχει υλοποιηθεί ορθά το 
σχέδιο επιδόσεων, η εθνική εποπτική αρχή 
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εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, εφόσον 
είναι αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση 
να αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών σε άλλον πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι 
στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή ζητεί 
από τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ να διεξαγάγει 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 2 και η Επιτροπή δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3.

εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες απαιτεί την 
εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Στα εν λόγω διορθωτικά 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνεται, εφόσον 
είναι αντικειμενικά αναγκαία, η απαίτηση 
να αναθέσει ο πάροχος υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών σε άλλον πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Εάν οι 
στόχοι επιδόσεων εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνονται ή εάν το σχέδιο επιδόσεων 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εσφαλμένα ή 
εάν τα επιβληθέντα διορθωτικά μέτρα δεν 
εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται 
δεόντως, η εθνική εποπτική αρχή μπορεί 
να ζητήσει από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ να 
διεξαγάγει έρευνα σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφος 2 και η Επιτροπή 
δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με το 
άρθρο 24 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή προτείνεται να τεθούν τερματικοί στόχοι σε τοπικό επίπεδο, τα κράτη μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήματα στον ΦΕΕ μόνο σε εκούσια βάση.

Τροπολογία 642
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Όταν ο Οργανισμός στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκτελεί τα 
καθήκοντα εθνικής εποπτικής αρχής 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8, τα 
προσχέδια επιδόσεων για τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας υποβάλλονται 
στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ μαζί με τα 
προσχέδια επιδόσεων για υπηρεσίες 

12. Όταν ο ΦΕΕ εκτελεί τα καθήκοντα 
εθνικής εποπτικής αρχής σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 8, τα προσχέδια 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας υποβάλλονται στον ΦΕΕ 
μαζί με τα προσχέδια επιδόσεων για 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή. Όταν ο Οργανισμός λαμβάνει 
απόφαση σχετικά με την κατανομή του 
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αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή. Όταν ο 
Οργανισμός λαμβάνει απόφαση σχετικά με 
την κατανομή του κόστους κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 6 
τρίτο εδάφιο, η εν λόγω απόφαση είναι 
δεσμευτική για τον Οργανισμό για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης των προσχεδίων 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας.

κόστους κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 
παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο, η εν λόγω 
απόφαση είναι δεσμευτική για τον 
Οργανισμό για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης των προσχεδίων επιδόσεων 
για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

Or. en

Τροπολογία 643
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Ρόλος του Οργανισμού στο πλαίσιο της 

λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον αφορά την 
παρακολούθηση των ενωσιακών στόχων 

επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας

1. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκπονεί τακτικά 
ενωσιακή επισκόπηση των επιδόσεων 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
της σχέσης τους με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων.
2. Για την εκπόνηση της 
επισκόπησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
κοινοποιούν τις εκθέσεις τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 10 στον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
παρέχουν κάθε άλλη πληροφορία που 
ενδέχεται να ζητήσει για τους σκοπούς 
αυτούς ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ.

Or. en



PE680.885v01-00 190/230 AM\1223934EL.docx

EL

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση σε πολλές τερματικές περιοχές στο δίκτυο ποικίλλει ιδιαίτερα και οι επιδόσεις και 
η σκοπιμότητα των βελτιώσεων εξαρτάται από διάφορους τοπικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι 
ενωσιακοί στόχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των εθνικών εποπτικών αρχών 
να θεσπίσουν στόχους που αποτυπώνουν με ακρίβεια τις τοπικές συνθήκες, π.χ. αναφορικά με 
το συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή τερματική περιοχή.

Τροπολογία 644
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Ρόλος του Οργανισμού στο πλαίσιο της 

λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον αφορά την 
παρακολούθηση των ενωσιακών στόχων 

επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας

1. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκπονεί τακτικά 
ενωσιακή επισκόπηση των επιδόσεων 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
της σχέσης τους με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων.
2. Για την εκπόνηση της 
επισκόπησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
κοινοποιούν τις εκθέσεις τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 10 στον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
παρέχουν κάθε άλλη πληροφορία που 
ενδέχεται να ζητήσει για τους σκοπούς 
αυτούς ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να τεθούν ενωσιακοί στόχοι για τις τερματικές περιοχές λόγω της υψηλής 
ποικιλομορφίας της παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο τερματικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη. 
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Επιπλέον, οι ενωσιακοί στόχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα των εθνικών 
εποπτικών αρχών να θεσπίζουν στόχους που αντανακλούν με ακρίβεια τις τοπικές συνθήκες.

Τροπολογία 645
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Ρόλος του Οργανισμού στο πλαίσιο της 

λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον αφορά την 
παρακολούθηση των ενωσιακών στόχων 

επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας

1. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκπονεί τακτικά 
ενωσιακή επισκόπηση των επιδόσεων 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
της σχέσης τους με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων.
2. Για την εκπόνηση της 
επισκόπησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
κοινοποιούν τις εκθέσεις τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 10 στον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
παρέχουν κάθε άλλη πληροφορία που 
ενδέχεται να ζητήσει για τους σκοπούς 
αυτούς ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 646
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Ρόλος του Οργανισμού στο πλαίσιο της 

λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον αφορά την 
παρακολούθηση των ενωσιακών στόχων 

επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας

1. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκπονεί τακτικά 
ενωσιακή επισκόπηση των επιδόσεων 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
της σχέσης τους με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων.
2. Για την εκπόνηση της 
επισκόπησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
κοινοποιούν τις εκθέσεις τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 10 στον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
παρέχουν κάθε άλλη πληροφορία που 
ενδέχεται να ζητήσει για τους σκοπούς 
αυτούς ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν προτιμότερο να μειωθεί σημαντικά το κείμενο στα άρθρα 10 έως 25 προκειμένου να 
ρυθμίζονται μόνο τα κύρια σημεία. Τα άρθρα 12 έως 18 θα μπορούσαν να διαγραφούν, διότι 
αυτές οι λεπτομέρειες θα ήταν καλύτερο να περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανόνα.

Τροπολογία 647
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρόλος του Οργανισμού στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον αφορά την 
παρακολούθηση των ενωσιακών στόχων 

Ρόλος του ΦΕΕ όσον αφορά την 
παρακολούθηση των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
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επιδόσεων για τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας

αεροναυτιλίας

Or. en

Τροπολογία 648
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκπονεί τακτικά 
ενωσιακή επισκόπηση των επιδόσεων 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
της σχέσης τους με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων.

1. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκπονεί τακτικά 
ενωσιακή επισκόπηση των επιδόσεων 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
της σχέσης τους με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων, ιδίως όσον αφορά τις 
έγκαιρες μειώσεις εκπομπών που 
ορίζονται στον ευρωπαϊκό νόμο για το 
κλίμα, και την πλήρη ευθυγράμμιση με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 649
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκπονεί τακτικά 
ενωσιακή επισκόπηση των επιδόσεων 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
της σχέσης τους με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων.

1. . Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκπονεί τακτικά 
μία φορά ανά έτος ενωσιακή επισκόπηση 
των επιδόσεων τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και της σχέσης τους με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων.

Or. en
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Τροπολογία 650
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκπονεί τακτικά 
ενωσιακή επισκόπηση των επιδόσεων 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
της σχέσης τους με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων.

1. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκπονεί τακτικά 
μία φορά ανά έτος ενωσιακή επισκόπηση 
των επιδόσεων τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και της σχέσης τους με τους 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 651
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ εκπονεί τακτικά 
ενωσιακή επισκόπηση των επιδόσεων 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
της σχέσης τους με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων.

1. Ο ΦΕΕ εκπονεί τακτικά ενωσιακή 
επισκόπηση των επιδόσεων τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και της σχέσης 
τους με τους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 652
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την εκπόνηση της επισκόπησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι 

2. Για την εκπόνηση της επισκόπησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι 
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εθνικές εποπτικές αρχές κοινοποιούν τις 
εκθέσεις τους που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 10 στον Οργανισμό 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
και παρέχουν κάθε άλλη πληροφορία που 
ενδέχεται να ζητήσει για τους σκοπούς 
αυτούς ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ.

εθνικές εποπτικές αρχές κοινοποιούν τις 
εκθέσεις τους που αναφέρονται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 10 στον ΦΕΕ και 
παρέχουν κάθε άλλη πληροφορία που 
ενδέχεται να ζητήσει για τους σκοπούς 
αυτούς ο ΦΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 653
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Σχέδιο επιδόσεων δικτύου

1. Για κάθε περίοδο αναφοράς, ο 
διαχειριστής δικτύου καταρτίζει 
προσχέδιο επιδόσεων δικτύου όσον 
αφορά όλες τις λειτουργίες δικτύου που 
επιτελεί.
Το προσχέδιο επιδόσεων δικτύου 
εγκρίνεται μετά τον καθορισμό 
ενωσιακών στόχων επιδόσεων και πριν 
από την έναρξη της εκάστοτε περιόδου 
αναφοράς. Περιέχει στόχους επιδόσεων 
στα κύρια πεδία επιδόσεων του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και 
της οικονομικής απόδοσης.
2. Το προσχέδιο επιδόσεων δικτύου 
υποβάλλεται στον Οργανισμό στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και στην 
Επιτροπή.
Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ υποβάλλει γνωμοδότηση 
στην Επιτροπή σχετικά με το προσχέδιο 
επιδόσεων δικτύου με βάση τα ακόλουθα 
βασικά κριτήρια:
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α) εξέταση των βελτιώσεων των 
επιδόσεων σε βάθος χρόνου για την 
περίοδο αναφοράς που καλύπτεται από το 
σχέδιο επιδόσεων, και επιπλέον για το 
χρονικό διάστημα που περιλαμβάνει τόσο 
την προηγούμενη περίοδο αναφοράς όσο 
και την περίοδο αναφοράς που 
καλύπτεται από το σχέδιο επιδόσεων·
β) πληρότητα του προσχεδίου 
επιδόσεων δικτύου όσον αφορά τα 
δεδομένα και το υποστηρικτικό υλικό.
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι το 
προσχέδιο επιδόσεων δικτύου είναι 
πλήρες και παρουσιάζει επαρκείς 
βελτιώσεις των επιδόσεων, εγκρίνει το 
προσχέδιο επιδόσεων δικτύου ως 
οριστικό σχέδιο. Διαφορετικά, η 
Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον 
διαχειριστή δικτύου να υποβάλει 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων 
δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν προτιμότερο να μειωθεί σημαντικά το κείμενο στα άρθρα 10 έως 25 προκειμένου να 
ρυθμίζονται μόνο τα κύρια σημεία. Τα άρθρα 12 έως 18 θα μπορούσαν να διαγραφούν, διότι 
αυτές οι λεπτομέρειες θα ήταν καλύτερο να περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανόνα.

Τροπολογία 654
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε περίοδο αναφοράς, ο 
διαχειριστής δικτύου καταρτίζει προσχέδιο 
επιδόσεων δικτύου όσον αφορά όλες τις 
λειτουργίες δικτύου που επιτελεί.

1. Για κάθε περίοδο αναφοράς, ο 
διαχειριστής δικτύου καταρτίζει προσχέδιο 
επιδόσεων δικτύου όσον αφορά όλες τις 
λειτουργίες δικτύου που υποστηρίζει και 
επιτελεί.

Or. en
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Τροπολογία 655
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε περίοδο αναφοράς, ο 
διαχειριστής δικτύου καταρτίζει προσχέδιο 
επιδόσεων δικτύου όσον αφορά όλες τις 
λειτουργίες δικτύου που επιτελεί.

1. Για κάθε περίοδο αναφοράς, ο 
διαχειριστής δικτύου καταρτίζει προσχέδιο 
επιδόσεων δικτύου όσον αφορά όλες τις 
λειτουργίες δικτύου που υποστηρίζει.

Or. en

Τροπολογία 656
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προσχέδιο επιδόσεων δικτύου 
εγκρίνεται μετά τον καθορισμό ενωσιακών 
στόχων επιδόσεων και πριν από την 
έναρξη της εκάστοτε περιόδου αναφοράς. 
Περιέχει στόχους επιδόσεων στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης.

Το προσχέδιο επιδόσεων δικτύου 
εγκρίνεται μετά τον καθορισμό ενωσιακών 
στόχων επιδόσεων και πριν από την 
έναρξη της εκάστοτε περιόδου αναφοράς. 
Περιέχει στόχους επιδόσεων στα 
συγκεκριμένα κύρια πεδία επιδόσεων της 
ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 657
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προσχέδιο επιδόσεων δικτύου 
εγκρίνεται μετά τον καθορισμό ενωσιακών 
στόχων επιδόσεων και πριν από την 
έναρξη της εκάστοτε περιόδου αναφοράς. 
Περιέχει στόχους επιδόσεων στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης.

Το προσχέδιο επιδόσεων δικτύου 
εγκρίνεται μετά τον καθορισμό ενωσιακών 
στόχων επιδόσεων και πριν από την 
έναρξη της εκάστοτε περιόδου αναφοράς. 
Περιέχει στόχους επιδόσεων στα 
συγκεκριμένα κύρια πεδία επιδόσεων της 
ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 658
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προσχέδιο επιδόσεων δικτύου 
εγκρίνεται μετά τον καθορισμό ενωσιακών 
στόχων επιδόσεων και πριν από την 
έναρξη της εκάστοτε περιόδου αναφοράς. 
Περιέχει στόχους επιδόσεων στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης.

Το προσχέδιο επιδόσεων δικτύου 
εγκρίνεται μετά τον καθορισμό ενωσιακών 
στόχων επιδόσεων και πριν από την 
έναρξη της εκάστοτε περιόδου αναφοράς. 
Περιέχει στόχους επιδόσεων στα 
συγκεκριμένα κύρια πεδία επιδόσεων της 
ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 659
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προσχέδιο επιδόσεων δικτύου 
εγκρίνεται μετά τον καθορισμό ενωσιακών 

Το προσχέδιο επιδόσεων δικτύου 
εγκρίνεται μετά τον καθορισμό ενωσιακών 
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στόχων επιδόσεων και πριν από την 
έναρξη της εκάστοτε περιόδου αναφοράς. 
Περιέχει στόχους επιδόσεων στα κύρια 
πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, της 
χωρητικότητας και της οικονομικής 
απόδοσης.

στόχων επιδόσεων και πριν από την 
έναρξη της εκάστοτε περιόδου αναφοράς. 
Περιέχει στόχους επιδόσεων στα 
συγκεκριμένα κύρια πεδία επιδόσεων της 
ασφάλειας, του κλίματος, του 
περιβάλλοντος και της οικονομικής 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 660
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το προσχέδιο επιδόσεων δικτύου 
υποβάλλεται στον Οργανισμό στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και στην 
Επιτροπή.

2. Το προσχέδιο επιδόσεων δικτύου 
υποβάλλεται στον ΦΕΕ και στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 661
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με το προσχέδιο 
επιδόσεων δικτύου με βάση τα ακόλουθα 
βασικά κριτήρια:

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο ΦΕΕ 
υποβάλλει γνωμοδότηση στην Επιτροπή 
σχετικά με το προσχέδιο επιδόσεων 
δικτύου με βάση τα ακόλουθα βασικά 
κριτήρια:

Or. en
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Τροπολογία 662
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Αναθεώρηση στόχων επιδόσεων και 
σχεδίων επιδόσεων κατά τη διάρκεια 

μιας περιόδου αναφοράς
1. Όταν, κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου αναφοράς, οι ενωσιακοί στόχοι 
επιδόσεων δεν είναι πλέον κατάλληλοι, 
λόγω της σημαντικής μεταβολής των 
συνθηκών, και όταν η αναθεώρηση των 
στόχων είναι αναγκαία και αναλογική, η 
Επιτροπή αναθεωρεί τους εν λόγω 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Σε 
περίπτωση μιας τέτοιας απόφασης 
εφαρμόζεται το άρθρο 11. Μετά την εν 
λόγω αναθεώρηση, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
εκδίδουν νέα προσχέδια επιδόσεων, στα 
οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 13 και 14. 
Ο διαχειριστής δικτύου καταρτίζει νέο 
προσχέδιο επιδόσεων δικτύου, στο οποίο 
εφαρμόζεται το άρθρο 16.
2. Στην απόφαση για τους 
αναθεωρημένους ενωσιακούς στόχους 
επιδόσεων της παραγράφου 1 
περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις 
για τη χρονική περίοδο έως ότου τεθούν 
σε ισχύ τα οριστικά σχέδια επιδόσεων 
που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 6 και το άρθρο 14 
παράγραφος 6.
3. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας δύνανται να 
αιτούνται άδεια από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
όσον αφορά υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή, ή από την οικεία 
εθνική εποπτική αρχή όσον αφορά 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας, 
ώστε να αναθεωρήσουν έναν ή 
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περισσότερους στόχους επιδόσεων κατά 
τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς. Το 
αίτημα αυτό μπορεί να υποβάλλεται σε 
περίπτωση υπέρβασης των ορίων 
συνέγερσης ή όταν οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
αποδεικνύουν ότι τα αρχικά δεδομένα, οι 
παραδοχές και οι λόγοι στους οποίους 
βασίζονται οι στόχοι επιδόσεων 
στερούνται πλέον ακρίβειας σε σημαντικό 
και διαρκή βαθμό, λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων κατά τον χρόνο έγκρισης 
του σχεδίου επιδόσεων.
4. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον αφορά τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή, ή η οικεία εθνική εποπτική 
αρχή όσον αφορά τις τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, επιτρέπει στον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας να 
προβεί στην προβλεπόμενη αναθεώρηση, 
μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και 
αναλογικό, και εφόσον οι αναθεωρημένοι 
στόχοι επιδόσεων διασφαλίζουν ότι 
διατηρείται η συνοχή με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων. Εάν εγκριθεί η 
αναθεώρηση, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
εκδίδουν νέα προσχέδια επιδόσεων, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες των 
άρθρων 13 και 14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν προτιμότερο να μειωθεί σημαντικά το κείμενο στα άρθρα 10 έως 25 προκειμένου να 
ρυθμίζονται μόνο τα κύρια σημεία. Τα άρθρα 12 έως 18 θα μπορούσαν να διαγραφούν, διότι 
αυτές οι λεπτομέρειες θα ήταν καλύτερο να περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανόνα.

Τροπολογία 663
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν, κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου αναφοράς, οι ενωσιακοί στόχοι 
επιδόσεων δεν είναι πλέον κατάλληλοι, 
λόγω της σημαντικής μεταβολής των 
συνθηκών, και όταν η αναθεώρηση των 
στόχων είναι αναγκαία και αναλογική, η 
Επιτροπή αναθεωρεί τους εν λόγω 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Σε 
περίπτωση μιας τέτοιας απόφασης 
εφαρμόζεται το άρθρο 11. Μετά την εν 
λόγω αναθεώρηση, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εκδίδουν 
νέα προσχέδια επιδόσεων, στα οποία 
εφαρμόζονται τα άρθρα 13 και 14. Ο 
διαχειριστής δικτύου καταρτίζει νέο 
προσχέδιο επιδόσεων δικτύου, στο οποίο 
εφαρμόζεται το άρθρο 16.

1. Όταν, κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου αναφοράς, οι ενωσιακοί στόχοι 
επιδόσεων δεν είναι πλέον κατάλληλοι, 
λόγω της σημαντικής μεταβολής των 
συνθηκών, και όταν η αναθεώρηση των 
στόχων είναι αναγκαία και αναλογική, η 
Επιτροπή αναθεωρεί τους εν λόγω 
ενωσιακούς στόχους επιδόσεων, ιδίως 
όσον αφορά τις έγκαιρες μειώσεις 
εκπομπών που ορίζονται στον ευρωπαϊκό 
νόμο για το κλίμα, και την πλήρη 
ευθυγράμμιση με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Σε 
περίπτωση μιας τέτοιας απόφασης 
εφαρμόζεται το άρθρο 11. Μετά την εν 
λόγω αναθεώρηση, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εκδίδουν 
νέα προσχέδια επιδόσεων, στα οποία 
εφαρμόζονται τα άρθρα 13 και 14. Ο 
διαχειριστής δικτύου καταρτίζει νέο 
προσχέδιο επιδόσεων δικτύου, στο οποίο 
εφαρμόζεται το άρθρο 16.

Or. en

Τροπολογία 664
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας δύνανται να 
αιτούνται άδεια από τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
όσον αφορά υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή, ή από την οικεία 
εθνική εποπτική αρχή όσον αφορά 
τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας, 
ώστε να αναθεωρήσουν έναν ή 
περισσότερους στόχους επιδόσεων κατά τη 
διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς. Το 

3. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας δύνανται να 
αιτούνται άδεια από την εθνική εποπτική 
αρχή ώστε να αναθεωρήσουν έναν ή 
περισσότερους στόχους επιδόσεων κατά τη 
διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς. Το 
αίτημα αυτό μπορεί να υποβάλλεται σε 
περίπτωση υπέρβασης των ορίων 
συνέγερσης ή όταν οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
αποδεικνύουν ότι τα αρχικά δεδομένα, οι 
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αίτημα αυτό μπορεί να υποβάλλεται σε 
περίπτωση υπέρβασης των ορίων 
συνέγερσης ή όταν οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
αποδεικνύουν ότι τα αρχικά δεδομένα, οι 
παραδοχές και οι λόγοι στους οποίους 
βασίζονται οι στόχοι επιδόσεων 
στερούνται πλέον ακρίβειας σε σημαντικό 
και διαρκή βαθμό, λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων κατά τον χρόνο έγκρισης του 
σχεδίου επιδόσεων.

παραδοχές και οι λόγοι στους οποίους 
βασίζονται οι στόχοι επιδόσεων 
στερούνται πλέον ακρίβειας σε σημαντικό 
και διαρκή βαθμό, λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων κατά τον χρόνο έγκρισης του 
σχεδίου επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές ΕΕΑ βρίσκονται στην καλύτερη θέση να εξετάσουν εάν είναι αιτιολογημένη η 
αναθεώρηση.

Τροπολογία 665
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον αφορά τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή, ή η οικεία εθνική εποπτική αρχή 
όσον αφορά τις τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας, επιτρέπει στον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας να 
προβεί στην προβλεπόμενη αναθεώρηση, 
μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και 
αναλογικό, και εφόσον οι αναθεωρημένοι 
στόχοι επιδόσεων διασφαλίζουν ότι 
διατηρείται η συνοχή με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων. Εάν εγκριθεί η 
αναθεώρηση, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εκδίδουν 
νέα προσχέδια επιδόσεων, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες των άρθρων 13 και 14.

4. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον αφορά τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή, ή η οικεία εθνική εποπτική αρχή 
όσον αφορά τις τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας, επιτρέπει στον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας να 
προβεί στην προβλεπόμενη αναθεώρηση, 
μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και 
αναλογικό, και εφόσον οι αναθεωρημένοι 
στόχοι επιδόσεων διασφαλίζουν ότι 
διατηρείται η συνοχή με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων, ιδίως όσον αφορά τις 
έγκαιρες μειώσεις εκπομπών που 
ορίζονται στον ευρωπαϊκό νόμο για το 
κλίμα, και την πλήρη ευθυγράμμιση με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Εάν εγκριθεί η αναθεώρηση, 
οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
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κυκλοφορίας εκδίδουν νέα προσχέδια 
επιδόσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
των άρθρων 13 και 14.

Or. en

Τροπολογία 666
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον αφορά τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή, ή η οικεία εθνική εποπτική αρχή 
όσον αφορά τις τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας, επιτρέπει στον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας να 
προβεί στην προβλεπόμενη αναθεώρηση, 
μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και 
αναλογικό, και εφόσον οι αναθεωρημένοι 
στόχοι επιδόσεων διασφαλίζουν ότι 
διατηρείται η συνοχή με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων. Εάν εγκριθεί η 
αναθεώρηση, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εκδίδουν 
νέα προσχέδια επιδόσεων, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες των άρθρων 13 και 14.

4. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον αφορά τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή, ή η οικεία εθνική εποπτική αρχή 
όσον αφορά τις τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας, επιτρέπει στον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας να 
προβεί στην προβλεπόμενη αναθεώρηση, 
μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και 
αναλογικό. Εάν εγκριθεί η αναθεώρηση, οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας εκδίδουν νέα προσχέδια 
επιδόσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
των άρθρων 13 και 14.

Or. en

Τροπολογία 667
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 4. Η οικεία εθνική εποπτική αρχή 
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λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον αφορά τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή, ή η οικεία εθνική εποπτική 
αρχή όσον αφορά τις τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, επιτρέπει στον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας να 
προβεί στην προβλεπόμενη αναθεώρηση, 
μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και 
αναλογικό, και εφόσον οι αναθεωρημένοι 
στόχοι επιδόσεων διασφαλίζουν ότι 
διατηρείται η συνοχή με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων. Εάν εγκριθεί η 
αναθεώρηση, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εκδίδουν 
νέα προσχέδια επιδόσεων, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες των άρθρων 13 και 14.

επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο ορισθέντα 
πάροχο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
να προβεί στην προβλεπόμενη 
αναθεώρηση, μόνον εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο και αναλογικό, και όσον αφορά 
τις υπηρεσίες κατά τη διαδρομή εφόσον 
αποδεικνύεται ότι οι αναθεωρημένοι 
στόχοι επιδόσεων συμμορφώνονται με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό. Εάν εγκριθεί η 
αναθεώρηση, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εκδίδουν 
νέα προσχέδια επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές ΕΕΑ βρίσκονται στην καλύτερη θέση να εξετάσουν εάν είναι αιτιολογημένη η 
αναθεώρηση. Η διαδικασία αναθεώρησης θα πρέπει να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί.

Τροπολογία 668
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ όσον αφορά τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή, ή η οικεία εθνική εποπτική αρχή 
όσον αφορά τις τερματικές υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας, επιτρέπει στον 
ενδιαφερόμενο ορισθέντα πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας να 
προβεί στην προβλεπόμενη αναθεώρηση, 
μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και 
αναλογικό, και εφόσον οι αναθεωρημένοι 
στόχοι επιδόσεων διασφαλίζουν ότι 
διατηρείται η συνοχή με τους ενωσιακούς 
στόχους επιδόσεων. Εάν εγκριθεί η 

4. Ο ΦΕΕ όσον αφορά τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή, ή η 
οικεία εθνική εποπτική αρχή όσον αφορά 
τις τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας, 
επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο ορισθέντα 
πάροχο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
να προβεί στην προβλεπόμενη 
αναθεώρηση, μόνον εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο και αναλογικό, και εφόσον οι 
αναθεωρημένοι στόχοι επιδόσεων 
διασφαλίζουν ότι διατηρείται η συνοχή με 
τους ενωσιακούς στόχους επιδόσεων. Εάν 
εγκριθεί η αναθεώρηση, οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
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αναθεώρηση, οι ορισθέντες πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εκδίδουν 
νέα προσχέδια επιδόσεων, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες των άρθρων 13 και 14.

εκδίδουν νέα προσχέδια επιδόσεων, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες των 
άρθρων 13 και 14.

Or. en

Τροπολογία 669
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Εφαρμογή του συστήματος επιδόσεων

Για την εφαρμογή του συστήματος 
επιδόσεων, η Επιτροπή θεσπίζει 
λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες 
όσον αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 3 
και τα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17, 
ιδίως ως προς την εκπόνηση προσχεδίων 
σχεδίων επιδόσεων, τον καθορισμό 
στόχων επιδόσεων, τα κριτήρια και τους 
όρους αξιολόγησής τους, τη μεθοδολογία 
κατανομής του κόστους μεταξύ των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, την παρακολούθηση των 
επιδόσεων και την έκδοση διορθωτικών 
μέτρων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα 
για όλες τις διαδικασίες. Οι εν λόγω 
απαιτήσεις και διαδικασίες καθορίζονται 
σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν προτιμότερο να μειωθεί σημαντικά το κείμενο στα άρθρα 10 έως 25 προκειμένου να 
ρυθμίζονται μόνο τα κύρια σημεία. Τα άρθρα 12 έως 18 θα μπορούσαν να διαγραφούν, διότι 
αυτές οι λεπτομέρειες θα ήταν καλύτερο να περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανόνα.
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Τροπολογία 670
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του συστήματος 
επιδόσεων, η Επιτροπή θεσπίζει 
λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες 
όσον αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 3 
και τα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17, 
ιδίως ως προς την εκπόνηση προσχεδίων 
σχεδίων επιδόσεων, τον καθορισμό στόχων 
επιδόσεων, τα κριτήρια και τους όρους 
αξιολόγησής τους, τη μεθοδολογία 
κατανομής του κόστους μεταξύ των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, την παρακολούθηση των 
επιδόσεων και την έκδοση διορθωτικών 
μέτρων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα 
για όλες τις διαδικασίες. Οι εν λόγω 
απαιτήσεις και διαδικασίες καθορίζονται 
σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία 
εφαρμογή των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 10 έως 17 και η 
συμμόρφωση με αυτές, καθώς και να 
επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο 
άρθρο 1, η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2, 
εκτελεστικές πράξεις στις οποίες 
ορίζονται λεπτομερείς διατάξεις που 
αφορούν:

α) τους κανόνες, τις διαδικασίες και τη 
μεθοδολογία για την εκπόνηση, 
αξιολόγηση, παρακολούθηση και 
αναθεώρηση προσχεδίων σχεδίων 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
και λειτουργίες δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων καθεστώτων 
παροχής κινήτρων και μηχανισμού 
επιμερισμού του κινδύνου σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 παράγραφος 3, 13, 14 και 16·
β) τους κανόνες και τις διαδικασίες για 
τον καθορισμό στόχων επιδόσεων, τα 
κριτήρια και τους όρους αξιολόγησής τους, 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 παράγραφος 3, 
13 και 14·
γ) τους κανόνες και τις διαδικασίες για 
την κατηγοριοποίηση υπηρεσιών 
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αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
σύμφωνα με το άρθρο 12·
δ) τους κανόνες και τις διαδικασίες για 
την εκπόνηση της μεθοδολογίας 
κατανομής του κόστους μεταξύ των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τα άρθρα 10 
παράγραφος 3, 13 και 14·
ε) τους κανόνες και τις διαδικασίες για 
την παρακολούθηση των σχεδίων 
επιδόσεων, των μηχανισμών ειδοποίησης 
για την αναθεώρηση των σχεδίων και 
των στόχων επιδόσεων και για την 
αναθεώρηση ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς και στόχων και την 
έκδοση διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με 
τα άρθρα 10 παράγραφος 3, 13, 14, 15 και 
17·
στ) τους κανόνες και τις διαδικασίες για 
τα χρονοδιαγράμματα για όλες τις 
διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 3·
ζ) τους κανόνες και τις διαδικασίες για 
έναν μηχανισμό αντιμετώπισης 
απρόβλεπτων και σημαντικών γεγονότων 
που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 
3.

η) κανόνες και διαδικασίες για τη 
συλλογή, επαλήθευση, εξέταση, 
αξιολόγηση και διάδοση σχετικών 
δεδομένων που σχετίζονται με την 
εκτέλεση υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
λειτουργιών δικτύου· θ) κανόνες και 
διαδικασίες για τον καθορισμό βασικών 
δεικτών επιδόσεων και δεικτών 
παρακολούθησης

Or. en

Τροπολογία 671
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του συστήματος 
επιδόσεων, η Επιτροπή θεσπίζει 
λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες 
όσον αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 3 
και τα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17, 
ιδίως ως προς την εκπόνηση προσχεδίων 
σχεδίων επιδόσεων, τον καθορισμό στόχων 
επιδόσεων, τα κριτήρια και τους όρους 
αξιολόγησής τους, τη μεθοδολογία 
κατανομής του κόστους μεταξύ των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, την παρακολούθηση των 
επιδόσεων και την έκδοση διορθωτικών 
μέτρων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα 
για όλες τις διαδικασίες. Οι εν λόγω 
απαιτήσεις και διαδικασίες καθορίζονται 
σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2.

Για την εφαρμογή του συστήματος 
επιδόσεων, η Επιτροπή θεσπίζει 
λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες 
όσον αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 2 
και παράγραφος 3 και τα άρθρα 11, 12, 13, 
14, 15, 16 και 17, ιδίως ως προς την 
εκπόνηση προσχεδίων σχεδίων επιδόσεων, 
τον καθορισμό στόχων επιδόσεων, τα 
κριτήρια και τους όρους αξιολόγησής τους, 
τη μεθοδολογία κατανομής του κόστους 
μεταξύ των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και των τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, την 
παρακολούθηση των επιδόσεων και την 
έκδοση διορθωτικών μέτρων, την 
αναθεώρηση των σχεδίων και των 
στόχων επιδόσεων καθώς και τα 
χρονοδιαγράμματα για όλες τις 
διαδικασίες. Οι εν λόγω απαιτήσεις και 
διαδικασίες καθορίζονται σε εκτελεστική 
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την 
εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός επιδόσεων έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παροχή υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας στα κράτη μέλη. Ο λεπτομερής σχεδιασμός και η εφαρμογή του συστήματος 
επιδόσεων και χρέωσης απαιτεί προσεκτική εξέταση και ρητή έγκριση από τα κράτη μέλη λόγω 
της καθοριστικής επίδρασης των υποχρεώσεων τους δυνάμει της σύμβασης του Σικάγου στην 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Η εκτελεστική πράξη θα πρέπει, επομένως, να εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης, και όχι σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία. Η 
διαδικασία αναθεώρησης θα πρέπει να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί και, συνεπώς, θα 
πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 18.

Τροπολογία 672
Bogusław Liberadzki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του συστήματος 
επιδόσεων, η Επιτροπή θεσπίζει 
λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες 
όσον αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 3 
και τα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17, 
ιδίως ως προς την εκπόνηση προσχεδίων 
σχεδίων επιδόσεων, τον καθορισμό στόχων 
επιδόσεων, τα κριτήρια και τους όρους 
αξιολόγησής τους, τη μεθοδολογία 
κατανομής του κόστους μεταξύ των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, την παρακολούθηση των 
επιδόσεων και την έκδοση διορθωτικών 
μέτρων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα 
για όλες τις διαδικασίες. Οι εν λόγω 
απαιτήσεις και διαδικασίες καθορίζονται 
σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2.

Για την εφαρμογή του συστήματος 
επιδόσεων, η Επιτροπή θεσπίζει 
λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες 
όσον αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 2, 3 
και τα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17, 
ιδίως ως προς την εκπόνηση προσχεδίων 
σχεδίων επιδόσεων, τον καθορισμό στόχων 
επιδόσεων, τα κριτήρια και τους όρους 
αξιολόγησής τους, τη μεθοδολογία 
κατανομής του κόστους μεταξύ των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, την παρακολούθηση των 
επιδόσεων και την έκδοση διορθωτικών 
μέτρων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα 
για όλες τις διαδικασίες. Οι εν λόγω 
απαιτήσεις και διαδικασίες καθορίζονται 
σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός επιδόσεων έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παροχή υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας στα κράτη μέλη. Ο λεπτομερής σχεδιασμός και η εφαρμογή του συστήματος 
επιδόσεων και χρέωσης απαιτεί προσεκτική εξέταση και ρητή έγκριση από τα κράτη μέλη λόγω 
της καθοριστικής επίδρασης των υποχρεώσεων τους δυνάμει της σύμβασης του Σικάγου στην 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Η εκτελεστική πράξη θα πρέπει, επομένως, να εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης, και όχι σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία. 
Αντίστοιχα, το άρθρο 37 παράγραφος 2 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του κανονισμού 182/2011 και όχι στο άρθρο 4).

Τροπολογία 673
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του συστήματος 
επιδόσεων, η Επιτροπή θεσπίζει 
λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες 
όσον αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 3 
και τα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17, 
ιδίως ως προς την εκπόνηση προσχεδίων 
σχεδίων επιδόσεων, τον καθορισμό στόχων 
επιδόσεων, τα κριτήρια και τους όρους 
αξιολόγησής τους, τη μεθοδολογία 
κατανομής του κόστους μεταξύ των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, την παρακολούθηση των 
επιδόσεων και την έκδοση διορθωτικών 
μέτρων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα 
για όλες τις διαδικασίες. Οι εν λόγω 
απαιτήσεις και διαδικασίες καθορίζονται 
σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2.

Για την εφαρμογή του συστήματος 
επιδόσεων, η Επιτροπή θεσπίζει 
λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες 
όσον αφορά το άρθρο 10 παράγραφος 3 
και τα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17, 
ιδίως ως προς την εκπόνηση προσχεδίων 
σχεδίων επιδόσεων, τον καθορισμό στόχων 
επιδόσεων, τα κριτήρια και τους όρους 
αξιολόγησής τους, τη μεθοδολογία 
κατανομής του κόστους μεταξύ των 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, την παρακολούθηση των 
επιδόσεων και την έκδοση διορθωτικών 
μέτρων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα 
για όλες τις διαδικασίες. Οι εν λόγω 
απαιτήσεις και διαδικασίες καθορίζονται 
σε εκτελεστική πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 674
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να χρηματοδοτούν την 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που καλύπτονται από το παρόν άρθρο 
μέσω δημόσιων κονδυλίων, τα τέλη για τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας καθορίζονται, 
επιβάλλονται και εφαρμόζονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου.

1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να χρηματοδοτούν την 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που καλύπτονται από το παρόν άρθρο 
μέσω δημόσιων κονδυλίων, τα τέλη για τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας καθορίζονται, 
επιβάλλονται και εφαρμόζονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου. Όσον αφορά 
τα τέλη διαδρομής, το σύστημα χρέωσης 
συμμορφώνεται με το σύστημα τελών 
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διαδρομής του Eurocontrol.

Or. en

Τροπολογία 675
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να χρηματοδοτούν την 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που καλύπτονται από το παρόν άρθρο 
μέσω δημόσιων κονδυλίων, τα τέλη για τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας καθορίζονται, 
επιβάλλονται και εφαρμόζονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου.

1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να χρηματοδοτούν την 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας μέσω 
δημόσιων κονδυλίων εφόσον 
συμμορφώνεται με τους κανόνες της 
Συνθήκης για τον ανταγωνισμό, τα τέλη 
για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
καθορίζονται, επιβάλλονται και 
εφαρμόζονται στους χρήστες του εναέριου 
χώρου.

Or. en

Τροπολογία 676
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να χρηματοδοτούν την 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που καλύπτονται από το παρόν άρθρο 
μέσω δημόσιων κονδυλίων, τα τέλη για τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας καθορίζονται, 
επιβάλλονται και εφαρμόζονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου.

1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να χρηματοδοτούν την 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που καλύπτονται από το παρόν άρθρο 
μέσω δημόσιων κονδυλίων, τα τέλη για τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας καθορίζονται, 
επιβάλλονται και εφαρμόζονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου μόνο για τη 
χρήση υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα τέλη θα πρέπει να βασίζονται στη χρήση υπηρεσιών αντί για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών. 

Τροπολογία 677
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να χρηματοδοτούν την 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που καλύπτονται από το παρόν άρθρο 
μέσω δημόσιων κονδυλίων, τα τέλη για τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας καθορίζονται, 
επιβάλλονται και εφαρμόζονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου.

1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να χρηματοδοτούν την 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας που 
καλύπτονται από το παρόν άρθρο μέσω 
δημόσιων κονδυλίων, τα τέλη για τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας καθορίζονται, 
επιβάλλονται και εφαρμόζονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου.

Or. en

Τροπολογία 678
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να χρηματοδοτούν την 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που καλύπτονται από το παρόν άρθρο 
μέσω δημόσιων κονδυλίων, τα τέλη για τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας καθορίζονται, 
επιβάλλονται και εφαρμόζονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου.

1. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να χρηματοδοτούν την 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας που 
καλύπτονται από το παρόν άρθρο μέσω 
δημόσιων κονδυλίων, τα τέλη για τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας καθορίζονται, 
επιβάλλονται και εφαρμόζονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης άλλων υπηρεσιών αεροναυτιλίας πέρα από 



PE680.885v01-00 214/230 AM\1223934EL.docx

EL

τις ATS (εφόσον φυσικά οποιαδήποτε τέτοια υποστήριξη σέβεται τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων). 

Τροπολογία 679
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα τέλη βασίζονται στο κόστος των 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
όσον αφορά τις υπηρεσίες και τις 
λειτουργίες που παρέχονται προς όφελος 
των χρηστών του εναέριου χώρου κατά τη 
διάρκεια καθορισμένων περιόδων 
αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2. Το κόστος αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει εύλογη απόδοση του 
ενεργητικού για την απαραίτητη βελτίωση 
της διάρθρωσης του κεφαλαίου.

2. Τα τέλη βασίζονται στο κόστος των 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα σε 
σχέση με την παροχή των υπηρεσιών και 
των λειτουργιών που παρέχονται σε ή 
προς όφελος των χρηστών του εναέριου 
χώρου κατά τη διάρκεια καθορισμένων 
περιόδων αναφοράς, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2. Το κόστος αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει εύλογη απόδοση 
του ενεργητικού για την απαραίτητη 
βελτίωση της διάρθρωσης του κεφαλαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εύρος του κόστους θα πρέπει να είναι πιο ευθυγραμμισμένο με τις αρχές του ICAO 
(Έγγραφο 9082) και τις αρχές του EUROCONTROL (Έγγραφο αριθ. 20.60.01). 

Τροπολογία 680
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα τέλη βασίζονται στο κόστος των 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
όσον αφορά τις υπηρεσίες και τις 
λειτουργίες που παρέχονται προς όφελος 
των χρηστών του εναέριου χώρου κατά τη 
διάρκεια καθορισμένων περιόδων 

2. Τα τέλη βασίζονται στο κόστος των 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα σε 
σχέση με την παροχή των υπηρεσιών και 
των λειτουργιών που παρέχονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου κατά τη 
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αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2. Το κόστος αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει εύλογη απόδοση του 
ενεργητικού για την απαραίτητη βελτίωση 
της διάρθρωσης του κεφαλαίου.

διάρκεια καθορισμένων περιόδων 
αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2. Το κόστος αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει εύλογη απόδοση του 
ενεργητικού για την απαραίτητη βελτίωση 
της διάρθρωσης του κεφαλαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposal would narrow the scope of services which can possibly be subject to charges by 
referring to services and functions delivered for the benefit of airspace users. This is contrary 
to the basic principles of the Performance Scheme that ‘charges shall be set for the 
availability of air navigation services’ (Regulation 550/2004 Article …) and of performance 
planning ahead of fixed reference periods based on estimated, planned cost and traffic 
figures. Under the performance scheme ATSPs establish their costs based on planned needs 
of the airspace users, reflected in medium-term traffic forecasts. The Charging Scheme should 
be compatible with the Performance Scheme and duly recognise that the charges are based 
on planned cost and traffic figures. This is in line with ICAO principles (Doc 9082) and 
EUROCONTROL principles (Doc N° 20.60.01).

Τροπολογία 681
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με τα τέλη ενθαρρύνεται η 
ασφαλής, αποδοτική, αποτελεσματική και 
βιώσιμη παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας και την οικονομική απόδοση 
και οι οποίες πληρούν τους στόχους 
επιδόσεων και προάγουν την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μειώνοντας, 
παράλληλα, τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της αεροπορίας.

3. Με τα τέλη ενθαρρύνεται η 
ασφαλής, αποδοτική, αποτελεσματική και 
βιώσιμη παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο το σύστημα χρέωσης θα μπορούσε να προάγει την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ή να μειώσει αποτελεσματικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της 
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αεροπορίας. Θα πρέπει να επανεξεταστεί το παρόν άρθρο για την αποφυγή επικαλύψεων και 
την απλούστευση και τη σαφήνεια του κειμένου.

Τροπολογία 682
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με τα τέλη ενθαρρύνεται η 
ασφαλής, αποδοτική, αποτελεσματική και 
βιώσιμη παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας και την οικονομική απόδοση 
και οι οποίες πληρούν τους στόχους 
επιδόσεων και προάγουν την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μειώνοντας, 
παράλληλα, τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της αεροπορίας.

3. Με τα τέλη ενθαρρύνεται η 
ασφαλής, αποδοτική, αποτελεσματική και 
βιώσιμη παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο το σύστημα χρέωσης θα μπορούσε να προάγει την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ή να μειώσει αποτελεσματικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της 
αεροπορίας. Το παρόν άρθρο θα πρέπει να επανεξεταστεί για την αποφυγή επικαλύψεων και 
την απλούστευση και τη σαφήνεια του κειμένου.

Τροπολογία 683
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με τα τέλη ενθαρρύνεται η 
ασφαλής, αποδοτική, αποτελεσματική και 
βιώσιμη παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας και την οικονομική απόδοση 
και οι οποίες πληρούν τους στόχους 

3. Με τα τέλη ενθαρρύνεται η 
ασφαλής, αποδοτική, αποτελεσματική και 
βιώσιμη παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας και την οικονομική απόδοση 
και οι οποίες πληρούν τους στόχους 
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επιδόσεων και προάγουν την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μειώνοντας, 
παράλληλα, τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της αεροπορίας.

επιδόσεων, ιδίως τις έγκαιρες μειώσεις 
εκπομπών που θέτει ο ευρωπαϊκός νόμος 
για το κλίμα, την πλήρη ευθυγράμμισή 
τους με τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και προάγουν την 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, 
μειώνοντας, παράλληλα, τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
επιπτώσεις της αεροπορίας.

Or. en

Τροπολογία 684
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα έσοδα από τέλη που 
επιβάλλονται στους χρήστες του εναέριου 
χώρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
υπηρεσιών που παρέχονται υπό τους 
όρους της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 8.

5. Τα έσοδα ενός παρόχου υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας από τέλη που 
επιβάλλονται στους χρήστες του εναέριου 
χώρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
υπηρεσιών που δύναται να παρέχει ένας 
πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας υπό τους όρους της αγοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 8 ή οποιασδήποτε 
άλλης εμπορικής δραστηριότητας ασκεί ο 
εν λόγω πάροχος.

Or. en

Τροπολογία 685
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα έσοδα από τέλη που 
επιβάλλονται στους χρήστες του εναέριου 
χώρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν 

5. Τα έσοδα από τέλη που 
επιβάλλονται στους χρήστες του εναέριου 
χώρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν 
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χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
υπηρεσιών που παρέχονται υπό τους όρους 
της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 8.

χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που 
παρέχονται υπό τους όρους της αγοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 8

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ATSP θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης όλων των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των μη τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANS) που αγοράζονται 
υπό τους όρους της αγοράς, με τα έσοδα από τέλη υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Επομένως, η 
παράγραφος 5 θα πρέπει, εφόσον χρειαστεί, να περιορίζεται σε τερματικές υπηρεσίες που 
παρέχονται υπό τους όρους της αγοράς. 

Τροπολογία 686
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα έσοδα από τέλη που 
επιβάλλονται στους χρήστες του εναέριου 
χώρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
υπηρεσιών που παρέχονται υπό τους όρους 
της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 8.

5. Τα έσοδα από τέλη που 
επιβάλλονται στους χρήστες του εναέριου 
χώρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας που παρέχονται 
υπό τους όρους της αγοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 8.

Or. en

Τροπολογία 687
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα οικονομικά δεδομένα που 
αφορούν το καθορισμένο κόστος, το 
πραγματικό κόστος και τα πραγματικά 
έσοδα των ορισθέντων παρόχων 

6. Τα οικονομικά δεδομένα που 
αφορούν το καθορισμένο κόστος, το 
πραγματικό κόστος των ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
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υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλονται στις εθνικές εποπτικές αρχές 
και στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
δημοσιοποιούνται.

υποβάλλονται στις εθνικές εποπτικές αρχές 
και, όσον αφορά τις υπηρεσίες κατά τη 
διαδρομή, στον ΦΕΕ.

Με την επιφύλαξη της προστασίας 
εμπιστευτικών ή ευαίσθητων δεδομένων, 
μεταξύ άλλων και δεδομένων υπηρεσιών 
που παρέχονται υπό τους όρους της 
αγοράς, αυτές οι πληροφορίες σχετικά με 
το κόστος δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε ευαίσθητα/εμπιστευτικά δεδομένα σχετίζονται με οικονομικά ζητήματα 
(έξοδα/έσοδα) πρέπει να προστατεύονται δεόντως. Αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται στις 
απαιτήσεις για τη δημοσιοποίηση δεδομένων βάσει του συστήματος χρέωσης.

Τροπολογία 688
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα οικονομικά δεδομένα που 
αφορούν το καθορισμένο κόστος, το 
πραγματικό κόστος και τα πραγματικά 
έσοδα των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλονται στις εθνικές εποπτικές αρχές 
και στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
δημοσιοποιούνται.

6. Τα οικονομικά δεδομένα που 
αφορούν το καθορισμένο κόστος και το 
πραγματικό κόστος των ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλονται στις εθνικές εποπτικές αρχές 
και όταν πρόκειται για υπηρεσίες κατά τη 
διαδρομή στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ. Με την 
επιφύλαξη της προστασίας 
εμπιστευτικών ή ευαίσθητων δεδομένων, 
μεταξύ άλλων και δεδομένων υπηρεσιών 
που παρέχονται υπό τους όρους της 
αγοράς, αυτές οι πληροφορίες σχετικά με 
το κόστος δημοσιοποιούνται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε ευαίσθητα/εμπιστευτικά δεδομένα σχετίζονται με οικονομικά ζητήματα 
(έξοδα/έσοδα) πρέπει να προστατεύονται δεόντως. Αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται στις 
απαιτήσεις για τη δημοσιοποίηση δεδομένων βάσει του συστήματος χρέωσης. 

Τροπολογία 689
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα οικονομικά δεδομένα που 
αφορούν το καθορισμένο κόστος, το 
πραγματικό κόστος και τα πραγματικά 
έσοδα των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλονται στις εθνικές εποπτικές αρχές 
και στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
δημοσιοποιούνται.

6. Τα οικονομικά δεδομένα που 
αφορούν το καθορισμένο κόστος, το 
πραγματικό κόστος και τα πραγματικά 
έσοδα των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
υποβάλλονται στις εθνικές εποπτικές αρχές 
στο Eurocontrol και στον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
δημοσιοποιούνται.».

Or. en

Τροπολογία 690
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο καθορισμένο κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται το κόστος των σχετικών 
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, 
προσήκοντες τόκοι για τις επενδύσεις 
κεφαλαίου και τις αποσβέσεις 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και 
δαπάνες συντήρησης, εκμετάλλευσης, 
διαχείρισης και διοίκησης.

2. Στο καθορισμένο κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο το επιλέξιμο και 
αναπόφευκτο κόστος της χρήσης των 
απαραίτητων εγκαταστάσεων και 
υπηρεσιών, προσήκοντες τόκοι για τις 
επενδύσεις κεφαλαίου και τις αποσβέσεις 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και 
δαπάνες συντήρησης, εκμετάλλευσης, 
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διαχείρισης και διοίκησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τέλη θα πρέπει να βασίζονται στη χρήση υπηρεσιών αντί για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών. 

Τροπολογία 691
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δαπάνες που επιβαρύνουν τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας για τέλη και δικαιώματα 
που καταβάλλονται στον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 692
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δαπάνες που επιβαρύνουν τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας για τέλη και δικαιώματα που 
καταβάλλονται στον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ·

α) δαπάνες που επιβαρύνουν τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας για τέλη και δικαιώματα και 
ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον ο ΦΕΕ χρηματοδοτείται μέσω των ATSP, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
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συμπερίληψης αυτών των δαπανών στη βάση κόστους για τα τέλη αεροναυτιλίας. Η υφιστάμενη 
αρχή, σύμφωνα με την οποία όλες οι δαπάνες των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων και 
των συνεισφορών του Eurocontrol, μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω τελών που 
καταβάλλουν οι χρήστες, θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενσωματωθεί ρητά στον βασικό 
κανονισμό.

Τροπολογία 693
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δαπάνες που επιβαρύνουν τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας για τέλη και δικαιώματα που 
καταβάλλονται στον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ·

α) δαπάνες που επιβαρύνουν τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας για τέλη, δικαιώματα και 
ετήσιες συνεισφορές που καταβάλλονται 
στον ΦΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 694
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δαπάνες ή μέρη αυτών που 
επιβαρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας σχετικές με την 
εποπτεία και την πιστοποίησή τους από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές, εκτός εάν τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν άλλους 
χρηματοδοτικούς πόρους για την κάλυψη 
των εν λόγω δαπανών·

β) δαπάνες ή μέρη αυτών που 
επιβαρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας σχετικές με την 
εποπτεία και την πιστοποίησή τους από τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές και τις εθνικές 
εποπτικές αρχές, εκτός εάν τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν άλλους χρηματοδοτικούς 
πόρους για την κάλυψη των εν λόγω 
δαπανών·

Or. en
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Τροπολογία 695
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δαπάνες ή μέρη αυτών που 
επιβαρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας σχετικές με την 
εποπτεία και την πιστοποίησή τους από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές, εκτός εάν τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν άλλους 
χρηματοδοτικούς πόρους για την κάλυψη 
των εν λόγω δαπανών·

β) δαπάνες ή μέρη αυτών που 
επιβαρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας σχετικές με την 
εποπτεία και την πιστοποίησή τους από τις 
εθνικές αρχές, εκτός εάν τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν άλλους χρηματοδοτικούς 
πόρους για την κάλυψη των εν λόγω 
δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 696
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κόστος του Eurocontrol, εκτός εάν 
τα κράτη μέλη αξιοποιούν άλλους 
χρηματοοικονομικούς πόρους για την 
κάλυψη αυτού του κόστους.

Or. en

Τροπολογία 697
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) κόστος του Eurocontrol, εκτός εάν 
τα κράτη μέλη αξιοποιούν άλλους 
χρηματοοικονομικούς πόρους για την 
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κάλυψη αυτού του κόστους

Or. en

Τροπολογία 698
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) κόστος του διαχειριστή δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

If the principle of PRB financing by air traffic services providers (ATSPs) is accepted (the 
user pays principle), ATSPs should be allowed to recover all related costs through charges. 
Otherwise, the extra costs and the administrative burden of additional charging would run 
counter to the ambition for a cost-effective SES. It would also undermine the ambition to give 
more responsibility to ATSPs through making them have their own performance plans. The 
system of financing as proposed would punish airspace users, as they would have to pay more 
in a situation where an ATSP would require more intervention from the PRB. Having a 
specific cost element related to the Network Manager would allow for more transparency in 
its activities while also be coherent with proposed recital 13 a new.

Τροπολογία 699
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. λοιπές δαπάνες που καλύπτουν τα 
κράτη μέλη σε σχέση με την παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας όπως οι 
δαπάνες που απορρέουν από τις διεθνείς 
συμφωνίες, εάν οι εν λόγω δαπάνες δεν 
καλύπτονται από άλλους 
χρηματοοικονομικούς πόρους.
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Or. en

Τροπολογία 700
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. μια κοινή πρότυπη κλιματική και 
περιβαλλοντική εισφορά ανά εκτελούμενη 
πτήση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υψηλότερα επίπεδα εκπομπών παρατηρούνται κατά την απογείωση και την προσγείωση, 
γεγονός που καθιστά τις πτήσεις μικρών αποστάσεων πολύ πιο ρυπογόνες ανά χιλιόμετρο. 
Στόχος αυτής της κοινής βασικής εισφοράς για όλες τις πτήσεις είναι η αποθάρρυνση των 
πτήσεων μικρών αποστάσεων συνολικά, για τις οποίες υφίστανται εναλλακτικοί τρόποι ταξιδιού 
μικρότερων εκπομπών·

Τροπολογία 701
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στο καθορισμένο κόστος δεν 
περιλαμβάνονται δαπάνες λόγω ποινών 
επιβαλλόμενων από κράτη μέλη που 
αναφέρονται στο άρθρο 42, ούτε οι 
δαπάνες τυχόν διορθωτικών μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 11 και στο άρθρο 14 
παράγραφος 10.

4. Στο καθορισμένο κόστος δεν 
περιλαμβάνονται δαπάνες λόγω ποινών 
επιβαλλόμενων από κράτη μέλη που 
αναφέρονται στο άρθρο 42.

Or. en



PE680.885v01-00 226/230 AM\1223934EL.docx

EL

Αιτιολόγηση

Το κόστος των διορθωτικών μέτρων θα πρέπει να είναι επιλέξιμο προς ενσωμάτωση στο 
καθορισμένο κόστος. Πράγματι, δεν πρόκειται για ποινές αλλά για ενέργειες ή επενδύσεις που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων επιδόσεων.

Τροπολογία 702
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν 
λεπτομερή στοιχεία για τη βάση κόστους 
τους στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, στις εθνικές 
εποπτικές αρχές και στην Επιτροπή. Για 
τον σκοπό αυτόν, οι δαπάνες κατανέμονται 
σύμφωνα με τον λογιστικό διαχωρισμό που 
περιγράφεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 
και διακρίνονται σε δαπάνες προσωπικού, 
λειτουργικές δαπάνες πλην των δαπανών 
προσωπικού, δαπάνες απόσβεσης, κόστος 
κεφαλαίου, δαπάνες για τέλη και 
δικαιώματα που καταβάλλονται στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, και έκτακτες δαπάνες.

6. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν 
λεπτομερή στοιχεία για τη βάση κόστους 
τους στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, στις εθνικές 
εποπτικές αρχές και στην Επιτροπή. Για 
τον σκοπό αυτόν, οι δαπάνες κατανέμονται 
σύμφωνα με τον λογιστικό διαχωρισμό που 
περιγράφεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 
και διακρίνονται σε δαπάνες προσωπικού, 
λειτουργικές δαπάνες πλην των δαπανών 
προσωπικού, δαπάνες απόσβεσης, κόστος 
κεφαλαίου, δαπάνες για τέλη και 
δικαιώματα που καταβάλλονται στον 
Οργανισμό τέλη και δικαιώματα που 
καταβάλλονται στον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, 
δαπάνες για τέλη και δικαιώματα που 
καταβάλλονται σε εθνικές εποπτικές 
αρχές και σε εθνικές αρμόδιες αρχές και 
έκτακτες δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 703
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν 
λεπτομερή στοιχεία για τη βάση κόστους 
τους στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, στις εθνικές 
εποπτικές αρχές και στην Επιτροπή. Για 
τον σκοπό αυτόν, οι δαπάνες κατανέμονται 
σύμφωνα με τον λογιστικό διαχωρισμό που 
περιγράφεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 
και διακρίνονται σε δαπάνες προσωπικού, 
λειτουργικές δαπάνες πλην των δαπανών 
προσωπικού, δαπάνες απόσβεσης, κόστος 
κεφαλαίου, δαπάνες για τέλη και 
δικαιώματα που καταβάλλονται στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, και έκτακτες δαπάνες.

6. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν 
λεπτομερή στοιχεία για τη βάση κόστους 
τους στις εθνικές εποπτικές αρχές, στην 
Επιτροπή και, όταν πρόκειται για 
υπηρεσίες κατά τη διαδρομή, στον ΦΕΕ. 
Για τον σκοπό αυτόν, οι δαπάνες 
κατανέμονται σύμφωνα με τον λογιστικό 
διαχωρισμό που περιγράφεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3 και διακρίνονται 
σε δαπάνες προσωπικού, λειτουργικές 
δαπάνες πλην των δαπανών προσωπικού, 
δαπάνες απόσβεσης, κόστος κεφαλαίου, 
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 20 
παράγραφος 3, και έκτακτες δαπάνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΦΕΕ θα λαμβάνει μόνο προσχέδια επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή, όχι για τερματικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας. Εάν η αρχή της χρηματοδότησης του 
ΦΕΕ από τους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας (ATSP) γίνει αποδεκτή (αρχή «ο 
χρήστης πληρώνει), οι ATSP θα πρέπει να μπορούν να καλύπτουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
μέσω τελών. Βλ. προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 20 παράγραφος 3.

Τροπολογία 704
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν 
λεπτομερή στοιχεία για τη βάση κόστους 
τους στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, στις εθνικές 
εποπτικές αρχές και στην Επιτροπή. Για 
τον σκοπό αυτόν, οι δαπάνες κατανέμονται 
σύμφωνα με τον λογιστικό διαχωρισμό που 

6. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν 
λεπτομερή στοιχεία για τη βάση κόστους 
τους στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, στις εθνικές 
εποπτικές αρχές, στο Eurocontrol και στην 
Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
δαπάνες κατανέμονται σύμφωνα με τον 
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περιγράφεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 
και διακρίνονται σε δαπάνες προσωπικού, 
λειτουργικές δαπάνες πλην των δαπανών 
προσωπικού, δαπάνες απόσβεσης, κόστος 
κεφαλαίου, δαπάνες για τέλη και 
δικαιώματα που καταβάλλονται στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, και έκτακτες δαπάνες.

λογιστικό διαχωρισμό που περιγράφεται 
στο άρθρο 25 παράγραφος 3 και 
διακρίνονται σε δαπάνες προσωπικού, 
λειτουργικές δαπάνες πλην των δαπανών 
προσωπικού, δαπάνες απόσβεσης, κόστος 
κεφαλαίου, δαπάνες για τέλη και 
δικαιώματα που καταβάλλονται στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, και έκτακτες δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 705
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν 
λεπτομερή στοιχεία για τη βάση κόστους 
τους στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, στις εθνικές 
εποπτικές αρχές και στην Επιτροπή. Για 
τον σκοπό αυτόν, οι δαπάνες κατανέμονται 
σύμφωνα με τον λογιστικό διαχωρισμό που 
περιγράφεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 
και διακρίνονται σε δαπάνες προσωπικού, 
λειτουργικές δαπάνες πλην των δαπανών 
προσωπικού, δαπάνες απόσβεσης, κόστος 
κεφαλαίου, δαπάνες για τέλη και 
δικαιώματα που καταβάλλονται στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, και έκτακτες δαπάνες.

6. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν πλήρη 
λεπτομερή στοιχεία για τη βάση κόστους 
τους στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, στις εθνικές 
εποπτικές αρχές και στην Επιτροπή. Για 
τον σκοπό αυτόν, οι δαπάνες κατανέμονται 
σύμφωνα με τον λογιστικό διαχωρισμό που 
περιγράφεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 
και διακρίνονται σε δαπάνες προσωπικού, 
λειτουργικές δαπάνες πλην των δαπανών 
προσωπικού, δαπάνες απόσβεσης, κόστος 
κεφαλαίου, δαπάνες για τέλη και 
δικαιώματα που καταβάλλονται στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, και έκτακτες δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 706
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν 
λεπτομερή στοιχεία για τη βάση κόστους 
τους στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, στις εθνικές 
εποπτικές αρχές και στην Επιτροπή. Για 
τον σκοπό αυτόν, οι δαπάνες κατανέμονται 
σύμφωνα με τον λογιστικό διαχωρισμό που 
περιγράφεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 
και διακρίνονται σε δαπάνες προσωπικού, 
λειτουργικές δαπάνες πλην των δαπανών 
προσωπικού, δαπάνες απόσβεσης, κόστος 
κεφαλαίου, δαπάνες για τέλη και 
δικαιώματα που καταβάλλονται στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, και έκτακτες δαπάνες.

6. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν 
λεπτομερή στοιχεία για τη βάση κόστους 
τους στις εθνικές εποπτικές αρχές, στην 
Επιτροπή και όταν πρόκειται για 
υπηρεσίες κατά τη διαδρομή στον ΦΕΕ. 
Για τον σκοπό αυτόν, οι δαπάνες 
κατανέμονται σύμφωνα με τον λογιστικό 
διαχωρισμό που περιγράφεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 3 και διακρίνονται 
σε δαπάνες προσωπικού, λειτουργικές 
δαπάνες πλην των δαπανών προσωπικού, 
δαπάνες απόσβεσης, κόστος κεφαλαίου, 
δαπάνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 3 και έκτακτες 
δαπάνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, το σύστημα χρέωσης θα πρέπει να προβλέπει την ταυτοποίηση όλων 
των στοιχείων κόστους που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 (ΦΕΕ, εθνικές αρχές, 
διαχειριστής δικτύου/EUROCONTROL) και όχι μόνο του ΦΕΕ. Επειδή η ρύθμιση των 
τερματικών υπηρεσιών θα εκτελείται από τις τοπικές ΕΕΑ, τα δεδομένα των τερματικών 
υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποβάλλονται από τον ΦΕΕ.

Τροπολογία 707
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν 
λεπτομερή στοιχεία για τη βάση κόστους 
τους στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, στις εθνικές 
εποπτικές αρχές και στην Επιτροπή. Για 
τον σκοπό αυτόν, οι δαπάνες κατανέμονται 
σύμφωνα με τον λογιστικό διαχωρισμό που 
περιγράφεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 

6. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας παρέχουν 
λεπτομερή στοιχεία για τη βάση κόστους 
τους στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, στις εθνικές 
εποπτικές αρχές και στην Επιτροπή. Για 
τον σκοπό αυτόν, οι δαπάνες κατανέμονται 
σύμφωνα με τον λογιστικό διαχωρισμό που 
περιγράφεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 
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και διακρίνονται σε δαπάνες 
προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες πλην 
των δαπανών προσωπικού, δαπάνες 
απόσβεσης, κόστος κεφαλαίου, δαπάνες 
για τέλη και δικαιώματα που 
καταβάλλονται στον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, και 
έκτακτες δαπάνες.

λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες απόσβεσης, 
κόστος κεφαλαίου, δαπάνες για τέλη και 
δικαιώματα που καταβάλλονται στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, και έκτακτες δαπάνες.

Or. en


