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Τροπολογία 708
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τιμές μονάδας καθορίζονται 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές, αφού ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ επαληθεύσει ότι είναι 
σύμφωνες με το άρθρο 19, το άρθρο 20 
και το παρόν άρθρο. Εάν ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
διαπιστώσει ότι μια τιμή μονάδας δεν 
πληροί τις εν λόγω απαιτήσεις, η τιμή 
μονάδας επανεξετάζεται αναλόγως από 
την οικεία εθνική εποπτική αρχή. Εάν η 
τιμή μονάδας εξακολουθεί να μην πληροί 
τις εν λόγω απαιτήσεις, ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
διεξάγει έρευνα και υποβάλλει 
γνωμοδότηση στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 24 παράγραφος 2, και η 
Επιτροπή δύναται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3.

2. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

An analysis of the possibilities for achieving the desired effect is much needed before the 
introduction of such concept. The choice of flight path depends not only on the cost of air 
navigation charges, but on a number of other important factors, such as dangerous weather 
conditions, military zones, prices of fuels, availability of technical infrastructure of the 
respective airline, etc. It is unclear how revenue neutrality will be guaranteed for each 
provider. The introduction of a common unit rate would potentially lead to the creation of 
significant cross-subsidies between Member States' airspaces. The redirection of revenues 
between States with different unit rates and cost-effectiveness will lead to hidden 
compensation for inefficient countries and redistribution of revenues.

Τροπολογία 709
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τιμές μονάδας καθορίζονται από 
τις εθνικές εποπτικές αρχές, αφού ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ επαληθεύσει ότι είναι 
σύμφωνες με το άρθρο 19, το άρθρο 20 και 
το παρόν άρθρο. Εάν ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
διαπιστώσει ότι μια τιμή μονάδας δεν 
πληροί τις εν λόγω απαιτήσεις, η τιμή 
μονάδας επανεξετάζεται αναλόγως από 
την οικεία εθνική εποπτική αρχή. Εάν η 
τιμή μονάδας εξακολουθεί να μην πληροί 
τις εν λόγω απαιτήσεις, ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
διεξάγει έρευνα και υποβάλλει 
γνωμοδότηση στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 24 παράγραφος 2, και η 
Επιτροπή δύναται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3.

2. Οι τιμές μονάδας καθορίζονται από 
τις εθνικές εποπτικές αρχές, αφού ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ επαληθεύσει ότι είναι 
σύμφωνες με το άρθρο 19, το άρθρο 20 και 
το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 710
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τιμές μονάδας καθορίζονται από 
τις εθνικές εποπτικές αρχές, αφού ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ επαληθεύσει ότι είναι 
σύμφωνες με το άρθρο 19, το άρθρο 20 
και το παρόν άρθρο. Εάν ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
διαπιστώσει ότι μια τιμή μονάδας δεν 
πληροί τις εν λόγω απαιτήσεις, η τιμή 
μονάδας επανεξετάζεται αναλόγως από 
την οικεία εθνική εποπτική αρχή. Εάν η 
τιμή μονάδας εξακολουθεί να μην πληροί 

2. Οι τιμές μονάδας καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
Πολυμερή Συμφωνία σχετική με τα τέλη 
διαδρομής του Εurocontrol και σύμφωνα 
με το άρθρο 19, το άρθρο 20 και το παρόν 
άρθρο.
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τις εν λόγω απαιτήσεις, ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
διεξάγει έρευνα και υποβάλλει 
γνωμοδότηση στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 24 παράγραφος 2, και η 
Επιτροπή δύναται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 711
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τιμές μονάδας καθορίζονται από 
τις εθνικές εποπτικές αρχές, αφού ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ επαληθεύσει ότι είναι 
σύμφωνες με το άρθρο 19, το άρθρο 20 
και το παρόν άρθρο. Εάν ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
διαπιστώσει ότι μια τιμή μονάδας δεν 
πληροί τις εν λόγω απαιτήσεις, η τιμή 
μονάδας επανεξετάζεται αναλόγως από 
την οικεία εθνική εποπτική αρχή. Εάν η 
τιμή μονάδας εξακολουθεί να μην πληροί 
τις εν λόγω απαιτήσεις, ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
διεξάγει έρευνα και υποβάλλει 
γνωμοδότηση στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 24 παράγραφος 2, και η 
Επιτροπή δύναται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3.

2. Οι τιμές μονάδας καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση 
σύμφωνα με την Πολυμερή Συμφωνία 
σχετική με τα τέλη διαδρομής του 
Εurocontrol και σύμφωνα με το άρθρο 19, 
το άρθρο 20 και το παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Εurocontrol, οι τιμές μονάδας κατά τη διαδρομή εγκρίνονται από 
τα κράτη μέλη. Η προτεινόμενη εκ των υστέρων επαλήθευση των τιμών μονάδας από τον ΦΕΕ 
δεν δημιουργεί απλώς πρόσθετο και περιττό φόρτο εργασίας για τις οικείες οντότητες, αλλά και 
πρόσθετο κόστος το οποίο τελικά θα επωμιστούν οι χρήστες του εναέριου χώρου, καθώς και 
περαιτέρω επέκταση της συνολικής διαδικασίας έγκρισης των χρεώσεων.
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Τροπολογία 712
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τιμές μονάδας καθορίζονται από 
τις εθνικές εποπτικές αρχές, αφού ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ επαληθεύσει ότι είναι 
σύμφωνες με το άρθρο 19, το άρθρο 20 
και το παρόν άρθρο. Εάν ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
διαπιστώσει ότι μια τιμή μονάδας δεν 
πληροί τις εν λόγω απαιτήσεις, η τιμή 
μονάδας επανεξετάζεται αναλόγως από 
την οικεία εθνική εποπτική αρχή. Εάν η 
τιμή μονάδας εξακολουθεί να μην πληροί 
τις εν λόγω απαιτήσεις, ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
διεξάγει έρευνα και υποβάλλει 
γνωμοδότηση στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 24 παράγραφος 2, και η 
Επιτροπή δύναται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3.

2. Οι τιμές μονάδας καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
Πολυμερή Συμφωνία σχετική με τα τέλη 
διαδρομής του Εurocontrol και σύμφωνα 
με το άρθρο 19, το άρθρο 20 και το παρόν 
άρθρο. Προκειμένου να αξιολογηθεί ο 
αντίκτυπος στις προβλέψεις κυκλοφορίας 
κάθε αρχικής ζώνης χρέωσης τελών και ο 
αντίκτυπος του συνολικού αριθμού 
μονάδων εξυπηρέτησης, διενεργείται εκ 
των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων πριν 
από τη θέσπιση της έννοιας κοινής τιμής 
μονάδας στον κανονισμό-πλαίσιο. 
Πραγματοποιείται, επίσης, διαβούλευση 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την 
υποβολή του σχεδίου εκτελεστικού 
κανονισμού, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 37 
παράγραφος 3, στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the current system the Member States are responsible for setting the unit rates, which are 
verified by the Commission. This process takes place under the EUROCONTROL Multilateral 
Agreement relating to Route Charges (enlarged Commission). The proposed ex ante 
verification of the unit rates by the PRB not only generates additional and unnecessary 
workload for the entities concerned but also additional costs to be borne ultimately by the 
airspace users as well as further extension of the whole charges approval process. Whereas 
on the one hand there is an intention to strengthen and empower the NSAs, on the other hand 
the discharge of the new competence is restricted by being subject to verification by the PRB. 
Doubts also arise from the fact that the new PRB competence relating to unit rates 
assessment would cover not only en-route charges, but also NSAs are to be responsible under 
the performance scheme. In summary, there is no clear rationale provided to support the 
proposed change, and its added value is not clear.
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Τροπολογία 713
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της χρέωσης και όταν 
η συμφόρηση προκαλεί σημαντικά 
προβλήματα δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβάθμισης 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 
εκτελεστικό κανονισμό που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 3, κοινή τιμή 
μονάδας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή στον εναέριο χώρο του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, καθώς 
και λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες 
για την εφαρμογή της. Η κοινή τιμή 
μονάδας που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο υπολογίζεται βάσει σταθμισμένου 
μέσου όρου των διαφορετικών τιμών 
μονάδας των οικείων παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα έσοδα από 
την κοινή τιμή μονάδας ανακατανέμονται 
ώστε να επιτυγχάνεται ουδετερότητα 
εσόδων για τους ενδιαφερόμενους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 714
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της χρέωσης και όταν 
η συμφόρηση προκαλεί σημαντικά 
προβλήματα δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβάθμισης 

διαγράφεται
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των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 
εκτελεστικό κανονισμό που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 3, κοινή τιμή 
μονάδας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή στον εναέριο χώρο του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, καθώς 
και λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες 
για την εφαρμογή της. Η κοινή τιμή 
μονάδας που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο υπολογίζεται βάσει σταθμισμένου 
μέσου όρου των διαφορετικών τιμών 
μονάδας των οικείων παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα έσοδα από 
την κοινή τιμή μονάδας ανακατανέμονται 
ώστε να επιτυγχάνεται ουδετερότητα 
εσόδων για τους ενδιαφερόμενους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή τιμή μονάδας ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές. Επιπλέον, το σύστημα διακινδυνεύει να 
καταστεί επαχθές.

Τροπολογία 715
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της χρέωσης και όταν η 
συμφόρηση προκαλεί σημαντικά 
προβλήματα δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβάθμισης 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 
εκτελεστικό κανονισμό που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 3, κοινή τιμή 
μονάδας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή στον εναέριο χώρο του 

Για τους σκοπούς της χρέωσης και όταν η 
συμφόρηση προκαλεί σημαντικά 
προβλήματα δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβάθμισης 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 
εκτελεστικό κανονισμό που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 3, κοινή τιμή 
μονάδας για τις υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή στον 
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Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, καθώς και 
λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες για 
την εφαρμογή της. Η κοινή τιμή μονάδας 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
υπολογίζεται βάσει σταθμισμένου μέσου 
όρου των διαφορετικών τιμών μονάδας 
των οικείων παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Τα έσοδα από την κοινή 
τιμή μονάδας ανακατανέμονται ώστε να 
επιτυγχάνεται ουδετερότητα εσόδων για 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

εναέριο χώρο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού, καθώς και λεπτομερείς κανόνες 
και διαδικασίες για την εφαρμογή της. 
Προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος 
στις προβλέψεις κυκλοφορίας κάθε 
αρχικής ζώνης χρέωσης τελών και ο 
αντίκτυπος του συνολικού αριθμού 
μονάδων εξυπηρέτησης, διενεργείται εκ 
των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων πριν 
από την πρόταση της έννοιας κοινής 
τιμής μονάδας από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Η 
Επιτροπή πραγματοποιεί, επίσης, 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
πριν από την υποβολή σχεδίου 
εκτελεστικού κανονισμού σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο. Η κοινή τιμή 
μονάδας που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο υπολογίζεται βάσει σταθμισμένου 
μέσου όρου των διαφορετικών τιμών 
μονάδας των οικείων παρόχων υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Τα έσοδα από την 
κοινή τιμή μονάδας ανακατανέμονται ώστε 
να επιτυγχάνεται ουδετερότητα εσόδων για 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 716
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της χρέωσης και όταν 
η συμφόρηση προκαλεί σημαντικά 
προβλήματα δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβάθμισης 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 
εκτελεστικό κανονισμό που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 3, κοινή τιμή 
μονάδας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας 

Η κοινή τιμή μονάδας υπολογίζεται βάσει 
σταθμισμένου μέσου όρου των 
διαφορετικών τιμών μονάδας των οικείων 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα 
έσοδα από την κοινή τιμή μονάδας 
ανακατανέμονται ώστε να επιτυγχάνεται 
ουδετερότητα εσόδων για τους 
ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. 
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κατά τη διαδρομή στον εναέριο χώρο του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, καθώς 
και λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες 
για την εφαρμογή της. Η κοινή τιμή 
μονάδας που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο υπολογίζεται βάσει σταθμισμένου 
μέσου όρου των διαφορετικών τιμών 
μονάδας των οικείων παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Τα έσοδα από την κοινή 
τιμή μονάδας ανακατανέμονται ώστε να 
επιτυγχάνεται ουδετερότητα εσόδων για 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να καθιερωθεί κοινή τιμή μονάδας εκτός αν υπάρχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι θα είχε θετικό αντίκτυπο στη συμφόρηση και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις. 
Θα πρέπει, εν προκειμένω, να περιλαμβάνεται η απαίτηση για διενέργεια εκ των προτέρων 
εκτίμησης επιπτώσεων και διαδικασίας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 717
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της χρέωσης και όταν η 
συμφόρηση προκαλεί σημαντικά 
προβλήματα δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβάθμισης 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 
εκτελεστικό κανονισμό που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 3, κοινή τιμή 
μονάδας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή στον εναέριο χώρο του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, καθώς και 
λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες για 
την εφαρμογή της. Η κοινή τιμή μονάδας 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 

Για τους σκοπούς της χρέωσης και όταν η 
συμφόρηση προκαλεί σημαντικά 
προβλήματα δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβάθμισης 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 
εκτελεστικό κανονισμό που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 3, κοινή τιμή 
μονάδας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή στον εναέριο χώρο του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, καθώς και 
λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες για 
την εφαρμογή της. Τα έσοδα από την κοινή 
τιμή μονάδας ανακατανέμονται ώστε να 
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υπολογίζεται βάσει σταθμισμένου μέσου 
όρου των διαφορετικών τιμών μονάδας 
των οικείων παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Τα έσοδα από την κοινή 
τιμή μονάδας ανακατανέμονται ώστε να 
επιτυγχάνεται ουδετερότητα εσόδων για 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

επιτυγχάνεται ουδετερότητα εσόδων για 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 718
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της χρέωσης και όταν η 
συμφόρηση προκαλεί σημαντικά 
προβλήματα δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβάθμισης 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 
εκτελεστικό κανονισμό που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 3, κοινή τιμή 
μονάδας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή στον εναέριο χώρο του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, καθώς και 
λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες για 
την εφαρμογή της. Η κοινή τιμή μονάδας 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
υπολογίζεται βάσει σταθμισμένου μέσου 
όρου των διαφορετικών τιμών μονάδας 
των οικείων παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Τα έσοδα από την κοινή 
τιμή μονάδας ανακατανέμονται ώστε να 
επιτυγχάνεται ουδετερότητα εσόδων για 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Για τους σκοπούς της χρέωσης και όταν η 
συμφόρηση προκαλεί σημαντικά 
προβλήματα δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβάθμισης 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων, η Επιτροπή μπορεί να 
καθορίζει, με εκτελεστικό κανονισμό που 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 37 παράγραφος 3, 
κοινή τιμή μονάδας για τις υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή στον 
εναέριο χώρο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού, καθώς και λεπτομερείς κανόνες 
και διαδικασίες για την εφαρμογή της. Η 
κοινή τιμή μονάδας που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο υπολογίζεται βάσει 
σταθμισμένου μέσου όρου των 
διαφορετικών τιμών μονάδας των οικείων 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα 
έσοδα από την κοινή τιμή μονάδας 
ανακατανέμονται ώστε να επιτυγχάνεται 
ουδετερότητα εσόδων για τους 
ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. 

Or. en
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Τροπολογία 719
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τέλη επιβάλλονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου για την 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, υπό 
όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
παραγωγικών ικανοτήτων των 
συγκεκριμένων διαφόρων τύπων 
αεροσκαφών. Κατά την επιβολή τελών σε 
διάφορους χρήστες του εναέριου χώρου 
για τη χρήση της ίδιας υπηρεσίας, δεν 
γίνεται διάκριση λόγω ιθαγένειας ή 
κατηγορίας του χρήστη.

1. Τα τέλη ενδέχεται να επιβάλλονται 
στους χρήστες του εναέριου χώρου για την 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας· εάν 
επιβάλλονται, αυτό γίνεται υπό όρους που 
δεν εισάγουν διακρίσεις, λαμβανομένων 
υπόψη των σχετικών παραγωγικών 
ικανοτήτων των συγκεκριμένων διαφόρων 
τύπων αεροσκαφών. Κατά την επιβολή 
τελών σε διάφορους χρήστες του εναέριου 
χώρου για τη χρήση της ίδιας υπηρεσίας, 
δεν γίνεται διάκριση λόγω ιθαγένειας ή 
κατηγορίας του χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 720
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τέλη επιβάλλονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου για την 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, υπό 
όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
παραγωγικών ικανοτήτων των 
συγκεκριμένων διαφόρων τύπων 
αεροσκαφών. Κατά την επιβολή τελών σε 
διάφορους χρήστες του εναέριου χώρου 
για τη χρήση της ίδιας υπηρεσίας, δεν 
γίνεται διάκριση λόγω ιθαγένειας ή 
κατηγορίας του χρήστη.

1. Τα τέλη επιβάλλονται στους 
χρήστες του εναέριου χώρου για την 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, υπό 
πλήρως διαφανείς όρους, λαμβανομένων 
υπόψη των σχετικών κλιματικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
συγκεκριμένων διαφόρων τύπων 
αεροσκαφών. Κατά την επιβολή τελών σε 
διάφορους χρήστες του εναέριου χώρου 
για τη χρήση της ίδιας υπηρεσίας, δεν 
γίνεται διάκριση λόγω ιθαγένειας του 
χρήστη.

Or. en
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Τροπολογία 721
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τέλος υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή υπολογίζεται με βάση την τιμή 
μονάδας που έχει καθοριστεί για την εν 
λόγω ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή και τις μονάδες εξυπηρέτησης 
κατά τη διαδρομή για την εν λόγω πτήση. 
Το τέλος αποτελείται από μία ή 
περισσότερες μεταβλητές συνιστώσες, 
καθεμία από τις οποίες βασίζεται σε 
αντικειμενικούς παράγοντες.

2. Το τέλος υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή υπολογίζεται με βάση την τιμή 
μονάδας που έχει καθοριστεί για την εν 
λόγω ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή και τις μονάδες εξυπηρέτησης 
κατά τη διαδρομή για την εν λόγω πτήση, 
πέρα από την εισφορά για το κλίμα και το 
περιβάλλον που αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 3 στοιχείο δ). Το τέλος 
αποτελείται από μία ή περισσότερες 
μεταβλητές συνιστώσες, καθεμία από τις 
οποίες βασίζεται σε αντικειμενικούς 
παράγοντες.

Or. en

Τροπολογία 722
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τέλος υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή υπολογίζεται με βάση την τιμή 
μονάδας που έχει καθοριστεί για την εν 
λόγω ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή και τις μονάδες εξυπηρέτησης 
κατά τη διαδρομή για την εν λόγω πτήση. 
Το τέλος αποτελείται από μία ή 
περισσότερες μεταβλητές συνιστώσες, 
καθεμία από τις οποίες βασίζεται σε 

2. Το τέλος υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή υπολογίζεται με βάση την τιμή 
μονάδας που έχει καθοριστεί για την εν 
λόγω ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή και τις μονάδες εξυπηρέτησης 
κατά τη διαδρομή για την εν λόγω πτήση.
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αντικειμενικούς παράγοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε κάθε περίπτωση, το τέλος προκύπτει από την τιμή μονάδας και τις μονάδες εξυπηρέτησης —
σύμφωνα με τις διατάξεις του Εurocontrol. Δεν περιλαμβάνεται καμία ορατή μεταβλητή 
συνιστώσα. 

Τροπολογία 723
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τέλος υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή υπολογίζεται με βάση την τιμή 
μονάδας που έχει καθοριστεί για την εν 
λόγω ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή και τις μονάδες εξυπηρέτησης 
κατά τη διαδρομή για την εν λόγω πτήση. 
Το τέλος αποτελείται από μία ή 
περισσότερες μεταβλητές συνιστώσες, 
καθεμία από τις οποίες βασίζεται σε 
αντικειμενικούς παράγοντες.

2. Το τέλος υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή υπολογίζεται με βάση την τιμή 
μονάδας που έχει καθοριστεί για την εν 
λόγω ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή και τις μονάδες εξυπηρέτησης 
κατά τη διαδρομή για την εν λόγω πτήση.

Or. en

Τροπολογία 724
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τέλος υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 

2. Το τέλος υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
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διαδρομή υπολογίζεται με βάση την τιμή 
μονάδας που έχει καθοριστεί για την εν 
λόγω ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή και τις μονάδες εξυπηρέτησης 
κατά τη διαδρομή για την εν λόγω πτήση. 
Το τέλος αποτελείται από μία ή 
περισσότερες μεταβλητές συνιστώσες, 
καθεμία από τις οποίες βασίζεται σε 
αντικειμενικούς παράγοντες.

διαδρομή υπολογίζεται με βάση την τιμή 
μονάδας που έχει καθοριστεί για την εν 
λόγω ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή και τις μονάδες εξυπηρέτησης 
κατά τη διαδρομή για την εν λόγω πτήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συγκεκριμένο στοιχείο θα πρέπει να διαγραφεί από το πλαίσιο, έως ότου διασαφηνιστεί τι 
σημαίνει «μεταβλητές συνιστώσες».

Τροπολογία 725
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το τέλος υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή υπολογίζεται με βάση την τιμή 
μονάδας που έχει καθοριστεί για την εν 
λόγω ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή και τις μονάδες εξυπηρέτησης 
κατά τη διαδρομή για την εν λόγω πτήση. 
Το τέλος αποτελείται από μία ή 
περισσότερες μεταβλητές συνιστώσες, 
καθεμία από τις οποίες βασίζεται σε 
αντικειμενικούς παράγοντες.

2. Το τέλος υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή υπολογίζεται με βάση την τιμή 
μονάδας που έχει καθοριστεί για την εν 
λόγω ζώνη χρέωσης τελών κατά τη 
διαδρομή και τις μονάδες εξυπηρέτησης 
κατά τη διαδρομή για την εν λόγω πτήση. 
Το τέλος αποτελείται από συνιστώσες οι 
οποίες βασίζεται σε αντικειμενικούς 
παράγοντες.

Or. en

Τροπολογία 726
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τέλος τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τερματικών τελών 
υπολογίζεται με βάση την τιμή μονάδας 
που έχει καθοριστεί για την εν λόγω ζώνη 
χρέωσης τερματικών τελών και τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για την εν λόγω 
πτήση. Για τον υπολογισμό του τέλους 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η 
προσέγγιση και η αναχώρηση μιας πτήσης 
υπολογίζονται ως μία μόνο πτήση. Το 
τέλος αποτελείται από μία ή περισσότερες 
μεταβλητές συνιστώσες, καθεμία από τις 
οποίες βασίζεται σε αντικειμενικούς 
παράγοντες.

3. Το τέλος τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τερματικών τελών 
υπολογίζεται με βάση την τιμή μονάδας 
που έχει καθοριστεί για την εν λόγω ζώνη 
χρέωσης τερματικών τελών και τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για την εν λόγω 
πτήση, πέρα από την εισφορά για το 
κλίμα και το περιβάλλον που αναφέρεται 
στο άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχείο δ). 
Για τον υπολογισμό του τέλους 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η 
προσέγγιση και η αναχώρηση μιας πτήσης 
υπολογίζονται ως μία μόνο πτήση. Το 
τέλος αποτελείται από μία ή περισσότερες 
μεταβλητές συνιστώσες, καθεμία από τις 
οποίες βασίζεται σε αντικειμενικούς 
παράγοντες.

Or. en

Τροπολογία 727
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τέλος τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τερματικών τελών 
υπολογίζεται με βάση την τιμή μονάδας 
που έχει καθοριστεί για την εν λόγω ζώνη 
χρέωσης τερματικών τελών και τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για την εν λόγω 
πτήση. Για τον υπολογισμό του τέλους 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η 
προσέγγιση και η αναχώρηση μιας πτήσης 
υπολογίζονται ως μία μόνο πτήση. Το 
τέλος αποτελείται από μία ή περισσότερες 
μεταβλητές συνιστώσες, καθεμία από τις 
οποίες βασίζεται σε αντικειμενικούς 

3. Το τέλος τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τερματικών τελών 
υπολογίζεται με βάση την τιμή μονάδας 
που έχει καθοριστεί για την εν λόγω ζώνη 
χρέωσης τερματικών τελών και τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για την εν λόγω 
πτήση. Για τον υπολογισμό του τέλους 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η 
προσέγγιση και η αναχώρηση μιας πτήσης 
υπολογίζονται ως μία μόνο πτήση.



AM\1223970EL.docx 17/145 PE680.905v01-00

EL

παράγοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και στην προαναφερθείσα περίπτωση του τέλους κατά τη διαδρομή, το συγκεκριμένο 
τέλος σε κάθε περίπτωση προκύπτει από την τιμή μονάδας και τις μονάδες εξυπηρέτησης. Δεν 
περιλαμβάνεται καμία ορατή μεταβλητή συνιστώσα.

Τροπολογία 728
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τέλος τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τερματικών τελών 
υπολογίζεται με βάση την τιμή μονάδας 
που έχει καθοριστεί για την εν λόγω ζώνη 
χρέωσης τερματικών τελών και τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για την εν λόγω 
πτήση. Για τον υπολογισμό του τέλους 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η 
προσέγγιση και η αναχώρηση μιας πτήσης 
υπολογίζονται ως μία μόνο πτήση. Το 
τέλος αποτελείται από μία ή περισσότερες 
μεταβλητές συνιστώσες, καθεμία από τις 
οποίες βασίζεται σε αντικειμενικούς 
παράγοντες.

3. Το τέλος τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τερματικών τελών 
υπολογίζεται με βάση την τιμή μονάδας 
που έχει καθοριστεί για την εν λόγω ζώνη 
χρέωσης τερματικών τελών και τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για την εν λόγω 
πτήση. Για τον υπολογισμό του τέλους 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η 
προσέγγιση και η αναχώρηση μιας πτήσης 
υπολογίζονται ως μία μόνο πτήση.

Or. en

Τροπολογία 729
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τέλος τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τερματικών τελών 
υπολογίζεται με βάση την τιμή μονάδας 
που έχει καθοριστεί για την εν λόγω ζώνη 
χρέωσης τερματικών τελών και τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για την εν λόγω 
πτήση. Για τον υπολογισμό του τέλους 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η 
προσέγγιση και η αναχώρηση μιας πτήσης 
υπολογίζονται ως μία μόνο πτήση. Το 
τέλος αποτελείται από μία ή περισσότερες 
μεταβλητές συνιστώσες, καθεμία από τις 
οποίες βασίζεται σε αντικειμενικούς 
παράγοντες.

3. Το τέλος τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τερματικών τελών 
υπολογίζεται με βάση την τιμή μονάδας 
που έχει καθοριστεί για την εν λόγω ζώνη 
χρέωσης τερματικών τελών και τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για την εν λόγω 
πτήση. Για τον υπολογισμό του τέλους 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η 
προσέγγιση και η αναχώρηση μιας πτήσης 
υπολογίζονται ως μία μόνο πτήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συγκεκριμένο στοιχείο θα πρέπει να διαγραφεί από το πλαίσιο, έως ότου διασαφηνιστεί τι 
σημαίνει «μεταβλητές συνιστώσες».

Τροπολογία 730
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τέλος τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τερματικών τελών 
υπολογίζεται με βάση την τιμή μονάδας 
που έχει καθοριστεί για την εν λόγω ζώνη 
χρέωσης τερματικών τελών και τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για την εν λόγω 
πτήση. Για τον υπολογισμό του τέλους 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η 
προσέγγιση και η αναχώρηση μιας πτήσης 
υπολογίζονται ως μία μόνο πτήση. Το 
τέλος αποτελείται από μία ή περισσότερες 
μεταβλητές συνιστώσες, καθεμία από τις 

3. Το τέλος τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας για δεδομένη πτήση σε 
δεδομένη ζώνη χρέωσης τερματικών τελών 
υπολογίζεται με βάση την τιμή μονάδας 
που έχει καθοριστεί για την εν λόγω ζώνη 
χρέωσης τερματικών τελών και τις μονάδες 
τερματικής εξυπηρέτησης για την εν λόγω 
πτήση. Για τον υπολογισμό του τέλους 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η 
προσέγγιση και η αναχώρηση μιας πτήσης 
υπολογίζονται ως μία μόνο πτήση. Το 
τέλος αποτελείται από μεταβλητές 
συνιστώσες, οι οποίες βασίζεται σε 
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οποίες βασίζεται σε αντικειμενικούς 
παράγοντες.

αντικειμενικούς παράγοντες.

Or. en

Τροπολογία 731
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μπορεί να επιτρέπεται απαλλαγή 
ορισμένων χρηστών του εναέριου χώρου 
από τα τέλη υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και 
ιδίως χειριστών ελαφρών αεροσκαφών 
και κρατικών αεροσκαφών, υπό τον όρο 
ότι το κόστος αυτής της απαλλαγής 
καλύπτεται από άλλους πόρους και δεν 
μετακυλίεται σε άλλους χρήστες του 
εναέριου χώρου·

4. Μπορεί να επιτρέπεται απαλλαγή 
ορισμένων χρηστών του εναέριου χώρου 
από τα τέλη υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
μόνο για αεροσκάφη μηδενικών 
εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 732
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε 
να ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι αερολιμένες και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να 
στηρίζουν βελτιώσεις των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων ή της 
ποιότητας εξυπηρέτησης, όπως αυξημένη 
χρήση βιώσιμων εναλλακτικών 
καυσίμων, αυξημένη χωρητικότητα, 
μειωμένες καθυστερήσεις και βιώσιμη 
ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα το 
βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας, ιδίως για 

διαγράφεται
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την εφαρμογή του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος ATM. Η διαφοροποίηση 
συνίσταται σε οικονομικά πλεονεκτήματα 
ή μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως 
προς τα έσοδα για τους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Or. de

Τροπολογία 733
Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Pierre Karleskind

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε να 
ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι αερολιμένες και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ή της ποιότητας εξυπηρέτησης, 
όπως αυξημένη χρήση βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων, αυξημένη 
χωρητικότητα, μειωμένες καθυστερήσεις 
και βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας 
παράλληλα το βέλτιστο επίπεδο 
ασφάλειας, ιδίως για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM. 
Η διαφοροποίηση συνίσταται σε 
οικονομικά πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως προς 
τα έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας.

5. Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε να 
ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι αερολιμένες και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ή της ποιότητας εξυπηρέτησης, 
όπως αυξημένη χρήση βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων, αυξημένη 
χωρητικότητα, μειωμένες καθυστερήσεις 
και βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας 
παράλληλα το βέλτιστο επίπεδο 
ασφάλειας, ιδίως για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM. 
Η διαφοροποίηση συνίσταται σε 
οικονομικά πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως προς 
τα έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Στις εν λόγω 
διαφοροποιήσεις πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να συνεκτιμάται εάν οι χρήστες του 
εναέριου χώρου χρησιμοποιούν 
διαθέσιμες διαδρομές που οδηγούν σε 
μείωση των εκπομπών αεροσκάφους.

Or. fr

Τροπολογία 734
Karima Delli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε να 
ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι αερολιμένες και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ή της ποιότητας εξυπηρέτησης, 
όπως αυξημένη χρήση βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων, αυξημένη 
χωρητικότητα, μειωμένες καθυστερήσεις 
και βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας 
παράλληλα το βέλτιστο επίπεδο 
ασφάλειας, ιδίως για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM. 
Η διαφοροποίηση συνίσταται σε 
οικονομικά πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως 
προς τα έσοδα για τους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

5. Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε να 
ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι αερολιμένες και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων ή της 
ποιότητας εξυπηρέτησης, όπως αυξημένη 
χρήση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων 
που βασίζονται πλήρως σε πρόσθετες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειωμένες 
καθυστερήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη, 
διατηρώντας παράλληλα το βέλτιστο 
επίπεδο ασφάλειας, ιδίως για την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος ATM. Η διαφοροποίηση 
συνίσταται σε οικονομικά πλεονεκτήματα 
ή μειονεκτήματα και καλύπτει, 
κατ’ ελάχιστον, τη χρήση, από τους 
χρήστες του εναέριου χώρου, των 
διαθέσιμων διαδρομών οι οποίες 
ελαχιστοποιούν τις εκπομπές 
αεροσκαφών σύμφωνα με το 
επιχειρησιακό πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 735
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε να 
ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι αερολιμένες και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ή της ποιότητας εξυπηρέτησης, 
όπως αυξημένη χρήση βιώσιμων 

5. Κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, τα τέλη ενδέχεται να 
διαφοροποιούνται ώστε να ενθαρρύνονται 
οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ή της ποιότητας εξυπηρέτησης, 
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εναλλακτικών καυσίμων, αυξημένη 
χωρητικότητα, μειωμένες καθυστερήσεις 
και βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας 
παράλληλα το βέλτιστο επίπεδο 
ασφάλειας, ιδίως για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM. 
Η διαφοροποίηση συνίσταται σε 
οικονομικά πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως προς 
τα έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας.

όπως αυξημένη χρήση βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων, αυξημένη 
χωρητικότητα, μειωμένες καθυστερήσεις 
και βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας 
παράλληλα το βέλτιστο επίπεδο 
ασφάλειας, ιδίως για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM. 
Η διαφοροποίηση συνίσταται σε 
οικονομικά πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα και προηγείται ανάλυση 
που επιβεβαιώνει τον τρόπο με τον οποίο 
θα διασφαλιστεί η ουδετερότητα ως προς 
τα έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

There should be consultation with stakeholders to prevent any such decision being taken 
unilaterally. The word “shall” replaced with “may” to remove the obligatory nature of the 
solution. Air navigation service providers should be replaced with air traffic service 
providers and airports should deleted as they do not set/collect/pay charges. In addition, 
incentivisation of airports, for instance to deploy common projects in a timely manner, must 
therefore happen through a different mechanism, otherwise the proposed modulation could be 
discriminatory. Furthermore, It still needs to be demonstrated that the modulation of charges 
is a feasible concept and the best instrument for achievement of the expected results. 
Concerns include, among others, its mandatory nature, how to achieve revenue neutrality in 
practice (i.e. balancing disincentives with incentives) and how to retain fairness and non-
discriminatory approach while avoiding administrative burdens.

Τροπολογία 736
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε να 
ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι αερολιμένες και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ή της ποιότητας εξυπηρέτησης, 
όπως αυξημένη χρήση βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων, αυξημένη 

5. Κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, τα τέλη ενδέχεται να 
διαφοροποιούνται ώστε να ενθαρρύνονται 
οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ή της ποιότητας εξυπηρέτησης, 
όπως αυξημένη χρήση βιώσιμων 
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χωρητικότητα, μειωμένες καθυστερήσεις 
και βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας 
παράλληλα το βέλτιστο επίπεδο 
ασφάλειας, ιδίως για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM. 
Η διαφοροποίηση συνίσταται σε 
οικονομικά πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως προς 
τα έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας.

εναλλακτικών καυσίμων, αυξημένη 
χωρητικότητα, μειωμένες καθυστερήσεις 
και βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας 
παράλληλα το βέλτιστο επίπεδο 
ασφάλειας, ιδίως για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM. 
Η διαφοροποίηση συνίσταται σε 
οικονομικά πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα και προηγείται ανάλυση 
που επιβεβαιώνει τον τρόπο με τον οποίο 
θα διασφαλιστεί η ουδετερότητα ως προς 
τα έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να πραγματοποιείται διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να αποτρέπεται η 
μονομερής λήψη τέτοιου είδους αποφάσεων.

Τροπολογία 737
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε να 
ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι αερολιμένες και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ή της ποιότητας 
εξυπηρέτησης, όπως αυξημένη χρήση 
βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, 
αυξημένη χωρητικότητα, μειωμένες 
καθυστερήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη, 
διατηρώντας παράλληλα το βέλτιστο 
επίπεδο ασφάλειας, ιδίως για την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος ATM. Η διαφοροποίηση 
συνίσταται σε οικονομικά πλεονεκτήματα 
ή μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως 
προς τα έσοδα για τους παρόχους 

5. Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε να 
ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι αερολιμένες και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων, όπως αυξημένη χρήση 
βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, 
εναλλακτικές τεχνολογίες καθαρής 
πρόωσης, ή ποιότητα εξυπηρέτησης, 
αυξημένη χωρητικότητα, μειωμένες 
καθυστερήσεις, όπως αύξηση της 
απευθείας δρομολόγησης και βιώσιμη 
ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα το 
βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας, ιδίως για την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος ATM. Η διαφοροποίηση 
συνίσταται σε οικονομικά πλεονεκτήματα 
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υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. ή μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως 
προς τα έσοδα για τους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 738
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε να 
ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι αερολιμένες και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ή της ποιότητας 
εξυπηρέτησης, όπως αυξημένη χρήση 
βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, 
αυξημένη χωρητικότητα, μειωμένες 
καθυστερήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη, 
διατηρώντας παράλληλα το βέλτιστο 
επίπεδο ασφάλειας, ιδίως για την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος ATM. Η διαφοροποίηση 
συνίσταται σε οικονομικά πλεονεκτήματα 
ή μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως 
προς τα έσοδα για τους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

5. . Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε 
να ενθαρρύνονται οι χρήστες του εναέριου 
χώρου να στηρίζουν βελτιώσεις των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, να στηρίζουν 
βελτιώσεις στην ποιότητα εξυπηρέτησης, 
όπως όσες έχουν ως αποτέλεσμα 
μειωμένες καθυστερήσεις, ή να στηρίζουν 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος ATM, διατηρώντας 
παράλληλα το βέλτιστο επίπεδο 
ασφάλειας. Η διαφοροποίηση συνίσταται 
σε οικονομικά πλεονεκτήματα και είναι 
ουδέτερη ως προς τα έσοδα για τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 739
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε να 5. Τα τέλη ενδέχεται να 
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ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι αερολιμένες και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ή της ποιότητας εξυπηρέτησης, 
όπως αυξημένη χρήση βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων, αυξημένη 
χωρητικότητα, μειωμένες καθυστερήσεις 
και βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας 
παράλληλα το βέλτιστο επίπεδο 
ασφάλειας, ιδίως για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM. 
Η διαφοροποίηση συνίσταται σε 
οικονομικά πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως προς 
τα έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας.

διαφοροποιούνται ώστε να ενθαρρύνονται 
οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι 
αερολιμένες και οι χρήστες του εναέριου 
χώρου να στηρίζουν βελτιώσεις των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων ή της 
ποιότητας εξυπηρέτησης, όπως αυξημένη 
χρήση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, 
αυξημένη χωρητικότητα, μειωμένες 
καθυστερήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη, 
διατηρώντας παράλληλα το βέλτιστο 
επίπεδο ασφάλειας, ιδίως για την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος ATM. Η διαφοροποίηση 
συνίσταται σε οικονομικά πλεονεκτήματα 
ή μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως 
προς τα έσοδα για τους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 740
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα τέλη διαφοροποιούνται ώστε να 
ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι αερολιμένες και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου να στηρίζουν 
βελτιώσεις των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων ή της ποιότητας εξυπηρέτησης, 
όπως αυξημένη χρήση βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων, αυξημένη 
χωρητικότητα, μειωμένες καθυστερήσεις 
και βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας 
παράλληλα το βέλτιστο επίπεδο 
ασφάλειας, ιδίως για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM. 
Η διαφοροποίηση συνίσταται σε 
οικονομικά πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως προς 
τα έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας.

5. Τα τέλη ενδέχεται να 
διαφοροποιούνται ώστε να ενθαρρύνονται 
οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι 
αερολιμένες και οι χρήστες του εναέριου 
χώρου να στηρίζουν βελτιώσεις των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων ή της 
ποιότητας εξυπηρέτησης, όπως αυξημένη 
χρήση βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, 
αυξημένη χωρητικότητα, μειωμένες 
καθυστερήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη, 
διατηρώντας παράλληλα το βέλτιστο 
επίπεδο ασφάλειας, ιδίως για την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος ATM. Η διαφοροποίηση 
συνίσταται σε οικονομικά πλεονεκτήματα 
ή μειονεκτήματα και είναι ουδέτερη ως 
προς τα έσοδα για τους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.



PE680.905v01-00 26/145 AM\1223970EL.docx

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση των τελών θα πρέπει να είναι προαιρετική και να εφαρμόζεται μόνο όταν 
είναι απαραίτητη, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Είναι απαραίτητη η 
εκπόνηση προκαταρκτικής εκτίμησης επιπτώσεων και λεπτομερούς ανάλυσης, ειδικότερα όσον 
αφορά την ουδετερότητα ως προς τα έσοδα.

Τροπολογία 741
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του συστήματος 
χρέωσης, η Επιτροπή θεσπίζει 
λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες 
για τα άρθρα 19, 20, 21 και 22, ιδίως όσον 
αφορά τις βάσεις κόστους και το 
καθορισμένο κόστος, τον καθορισμό των 
τιμών μονάδας, τα συστήματα παροχής 
κινήτρων και τους μηχανισμούς 
επιμερισμού του κινδύνου και τη 
διαφοροποίηση των τελών. 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 19 έως 22 και η 
συμμόρφωση με αυτά, 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 και τις διαδικασίες για 
τον ορισμό του καθορισμένου κόστους 
και των βάσεων κόστους σύμφωνα με τα 
άρθρα 19 και 20·
β) τους κανόνες και τις διαδικασίες για 
τον καθορισμό της τιμής μονάδας 
σύμφωνα με το άρθρο 21·
γ) τους κανόνες και τις διαδικασίες για 
τον καθορισμό τελών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης των τελών.

Or. en

Τροπολογία 742
Andor Deli



AM\1223970EL.docx 27/145 PE680.905v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του συστήματος 
χρέωσης, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
απαιτήσεις και διαδικασίες για τα 
άρθρα 19, 20, 21 και 22, ιδίως όσον αφορά 
τις βάσεις κόστους και το καθορισμένο 
κόστος, τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας, τα συστήματα παροχής κινήτρων 
και τους μηχανισμούς επιμερισμού του 
κινδύνου και τη διαφοροποίηση των 
τελών. 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 
χρέωσης, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
απαιτήσεις και διαδικασίες για τα 
άρθρα 19, 20, 21 και 22, ιδίως όσον αφορά 
τις βάσεις κόστους και το καθορισμένο 
κόστος, τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας, τα συστήματα παροχής κινήτρων 
και τη διαφοροποίηση των τελών. Οι εν 
λόγω απαιτήσεις και διαδικασίες 
καθορίζονται σε εκτελεστική πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 37. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του 
μηχανισμού επιμερισμού του κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Since traffic risk sharing mechanisms could have the potential to override the principle of 
user financing of ATM, it would be more appropriate to include the main provisions 
concerning traffic risk sharing in this regulation and to open the possibility to adopt 
delegated acts in order to supplement or amend non-essential aspects of the risk sharing 
mechanism. Other aspects of the implementation of the charging scheme could be more 
appropriately regulated in the examination procedure, since usually the examination 
procedure should be applied for measures with a general scope and measures with a 
potentially important impact

Τροπολογία 743
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του συστήματος 
χρέωσης, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
απαιτήσεις και διαδικασίες για τα 
άρθρα 19, 20, 21 και 22, ιδίως όσον αφορά 
τις βάσεις κόστους και το καθορισμένο 
κόστος, τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας, τα συστήματα παροχής κινήτρων 
και τους μηχανισμούς επιμερισμού του 
κινδύνου και τη διαφοροποίηση των 
τελών. 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 
χρέωσης, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
απαιτήσεις και διαδικασίες για τα 
άρθρα 19, 20, 21 και 22, ιδίως όσον αφορά 
τις βάσεις κόστους και το καθορισμένο 
κόστος, τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας, τα συστήματα παροχής κινήτρων 
και τους μηχανισμούς επιμερισμού του 
κινδύνου και τη διαφοροποίηση των 
τελών. Οι εν λόγω απαιτήσεις και 
διαδικασίες καθορίζονται σε εκτελεστική 
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα χρέωσης 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 744
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του συστήματος 
χρέωσης, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
απαιτήσεις και διαδικασίες για τα 
άρθρα 19, 20, 21 και 22, ιδίως όσον αφορά 
τις βάσεις κόστους και το καθορισμένο 
κόστος, τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας, τα συστήματα παροχής κινήτρων 
και τους μηχανισμούς επιμερισμού του 

Για την εφαρμογή του συστήματος 
χρέωσης, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
απαιτήσεις και διαδικασίες για τα 
άρθρα 19, 20, 21 και 22, ιδίως όσον αφορά 
τις βάσεις κόστους και το καθορισμένο 
κόστος, τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας, τα συστήματα παροχής κινήτρων 
και τους μηχανισμούς επιμερισμού του 
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κινδύνου και τη διαφοροποίηση των 
τελών. Οι εν λόγω απαιτήσεις και 
διαδικασίες καθορίζονται σε εκτελεστική 
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

κινδύνου και τη διαφοροποίηση των 
τελών. Οι εν λόγω απαιτήσεις και 
διαδικασίες καθορίζονται σε εκτελεστική 
πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 37 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα χρέωσης 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.

Τροπολογία 745
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του συστήματος 
χρέωσης, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
απαιτήσεις και διαδικασίες για τα 
άρθρα 19, 20, 21 και 22, ιδίως όσον αφορά 
τις βάσεις κόστους και το καθορισμένο 
κόστος, τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας, τα συστήματα παροχής κινήτρων 
και τους μηχανισμούς επιμερισμού του 
κινδύνου και τη διαφοροποίηση των 
τελών. 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 
χρέωσης, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει 
λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες για 
τα άρθρα 19, 20, 21 και 22, ιδίως όσον 
αφορά τις βάσεις κόστους και το 
καθορισμένο κόστος, τον καθορισμό των 
τιμών μονάδας, τα συστήματα παροχής 
κινήτρων και τους μηχανισμούς 
επιμερισμού του κινδύνου και τη 
διαφοροποίηση των τελών. 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
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Τροπολογία 746
Markus Ferber, Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του συστήματος 
χρέωσης, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
απαιτήσεις και διαδικασίες για τα 
άρθρα 19, 20, 21 και 22, ιδίως όσον αφορά 
τις βάσεις κόστους και το καθορισμένο 
κόστος, τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας, τα συστήματα παροχής κινήτρων 
και τους μηχανισμούς επιμερισμού του 
κινδύνου και τη διαφοροποίηση των 
τελών. 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 
χρέωσης, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
απαιτήσεις και διαδικασίες για τα 
άρθρα 19, 20, 21 και 22, ιδίως όσον αφορά 
τις βάσεις κόστους και το καθορισμένο 
κόστος, τον καθορισμό των τιμών 
μονάδας, τα συστήματα παροχής κινήτρων 
και τους μηχανισμούς επιμερισμού του 
κινδύνου και τη διαφοροποίηση των 
τελών. Οι εν λόγω απαιτήσεις και 
διαδικασίες καθορίζονται σε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 747
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – εδάφιο 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 όσον αφορά τον καθορισμό 
τελών, συμπεριλαμβανομένης της 
διαφοροποίησης τελών σύμφωνα με το 
άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 748
Bogusław Liberadzki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά τη 
συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, 
και των κρατών μελών με τα άρθρα 10 έως 
17 και τα άρθρα 19 έως 22 και τις 
εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 18 και 23. Η Επιτροπή ενεργεί σε 
διαβούλευση με τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
με τις εθνικές εποπτικές αρχές.

1. Με την επιφύλαξη των 
καθηκόντων των εθνικών εποπτικών 
αρχών και του ΦΕΕ, η Επιτροπή μεριμνά 
για τον συνεχή έλεγχο της συμμόρφωσης 
των παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και των 
κρατών μελών με τα άρθρα 10 έως 17 και 
τα άρθρα 19 έως 22 και τις εκτελεστικές 
πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 18 
και 23. Η Επιτροπή ενεργεί σε 
διαβούλευση με τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
με τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής να ελέγχει τη 
συμμόρφωση παραμένει ως έχει στον κανονισμό 550/2004, όπου χρησιμοποιείται η έννοια 
«συνεχής έλεγχος» αντί της έννοιας «τακτικός έλεγχος», η οποία σημαίνει διενέργεια 
υποχρεωτικών ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα αντί συνεχή εποπτεία και έλεγχο όπως 
απαιτείται. Η αναφορά στις ΕΕΑ και τον ΦΕΕ είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 
παραβιάζονται τα καθήκοντα και οι ρόλοι τους με αυτή την αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Τροπολογία 749
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά τη 
συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, 
και των κρατών μελών με τα άρθρα 10 έως 
17 και τα άρθρα 19 έως 22 και τις 
εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 18 και 23. Η Επιτροπή ενεργεί σε 
διαβούλευση με τον Οργανισμό στο 

1. Με την επιφύλαξη των 
καθηκόντων των εθνικών εποπτικών 
αρχών και του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, η Επιτροπή 
μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο της 
συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, 
και των κρατών μελών με τα άρθρα 10 έως 
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πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
με τις εθνικές εποπτικές αρχές.

17 και τα άρθρα 19 έως 22 και τις 
εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 18 και 23. Η Επιτροπή ενεργεί σε 
διαβούλευση με τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
με τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής να ελέγχει τη 
συμμόρφωση παραμένει ως έχει στον κανονισμό 550/2004, όπου χρησιμοποιείται η έννοια 
«συνεχής έλεγχος» αντί της έννοιας «τακτικός έλεγχος», η οποία σημαίνει διενέργεια 
υποχρεωτικών ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα αντί συνεχή εποπτεία και έλεγχο όπως 
απαιτείται. Η αναφορά στις ΕΕΑ και τον ΦΕΕ είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 
παραβιάζονται τα καθήκοντα και οι ρόλοι τους με αυτή την αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Τροπολογία 750
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά τη 
συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, 
και των κρατών μελών με τα άρθρα 10 έως 
17 και τα άρθρα 19 έως 22 και τις 
εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 18 και 23. Η Επιτροπή ενεργεί σε 
διαβούλευση με τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
με τις εθνικές εποπτικές αρχές.

1. Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά τη 
συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, 
και των κρατών μελών με τα άρθρα 10 έως 
17 και τα άρθρα 19 έως 22 και τις 
εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 18 και 23. Η Επιτροπή ενεργεί σε 
διαβούλευση με χρήστες του εναέριου 
χώρου, τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ και με τις εθνικές 
εποπτικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι χρήστες του εναέριου χώρου.
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Τροπολογία 751
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Με την 
επιφύλαξη του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της 
έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την 
Επιτροπή.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς 
και των εκπροσώπων των εργαζομένων 
του εν λόγω φορέα. Όταν η μη 
συμμόρφωση αφορά συγκεκριμένα την 
αναμενόμενη μείωση εκπομπών που 
επηρεάζουν το κλίμα, ο ΦΕΕ ζητεί 
επιπλέον τη διενέργεια αξιολόγησης από 
επιστημονικούς εμπειρογνώμονες στον 
τομέα του κλίματος. Με την επιφύλαξη 
του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της 
έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 752
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Με την 
επιφύλαξη του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της 
έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την 
Επιτροπή.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, σε 
περιπτώσεις που αφορούν υπηρεσίες 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Με την 
επιφύλαξη του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της 
έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την 
Επιτροπή. Τα πορίσματά της έρευνας 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
προσφυγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι τερματικές υπηρεσίες θα ρυθμίζονται σε τοπικό επίπεδο από τις ΕΕΑ, οι 
έρευνες του ΦΕΕ θα πρέπει να περιορίζονται στις υπηρεσίες κατά τη διαδρομή.

Τροπολογία 753
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Με την 
επιφύλαξη του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της 
έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την 
Επιτροπή.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς 
και των εκπροσώπων των εργαζομένων 
του εν λόγω φορέα. Με την επιφύλαξη του 
άρθρο 41 παράγραφος 1, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
κοινοποιεί τα πορίσματα της έρευνας στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τους 
ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας και την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 754
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
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Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Με την 
επιφύλαξη του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της 
έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την 
Επιτροπή.

Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς 
και εκπροσώπων του προσωπικού του εν 
λόγω φορέα. Με την επιφύλαξη του 
άρθρο 41 παράγραφος 1, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
κοινοποιεί τα πορίσματα της έρευνας στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τους 
ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας και την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 755
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Με την 
επιφύλαξη του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής, της Επιτροπής, των 
χρηστών του εναέριου χώρου ή σχετικής 
ομάδας που τους εκπροσωπεί, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Με την 
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του ως ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της 
έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την 
Επιτροπή.

επιφύλαξη του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της 
έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την 
Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι χρήστες του εναέριου χώρου. 

Τροπολογία 756
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Με την 
επιφύλαξη του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της 
έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την 
Επιτροπή.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Με την 
επιφύλαξη του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της 
έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την 
Επιτροπή. Τα πορίσματά της έρευνας 
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μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 757
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Με την 
επιφύλαξη του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της 
έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την 
Επιτροπή.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο ΦΕΕ 
διενεργεί έρευνα για κάθε ισχυρισμό περί 
μη συμμόρφωσης, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Εάν υπάρχουν ενδείξεις μη 
συμμόρφωσης, ο ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει 
έρευνα με δική του πρωτοβουλία. 
Περατώνει την έρευνα εντός τεσσάρων 
μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, 
έπειτα από ακρόαση του κράτους μέλους, 
της οικείας εθνικής εποπτικής αρχής και 
του ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Με την 
επιφύλαξη του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της έρευνας 
στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τους 
ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας και την Επιτροπή. 
Τα πορίσματά της έρευνας μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 758
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, μπορεί να κινήσει έρευνα με 
δική του πρωτοβουλία. Περατώνει την 
έρευνα εντός τεσσάρων μηνών από την 
παραλαβή του αιτήματος, έπειτα από 
ακρόαση του κράτους μέλους, της οικείας 
εθνικής εποπτικής αρχής και του 
ενδιαφερόμενου ορισθέντα παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Με την 
επιφύλαξη του άρθρο 41 παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ κοινοποιεί τα πορίσματα της 
έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
τους ενδιαφερόμενους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και την 
Επιτροπή.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών, εθνικής 
εποπτικής αρχής ή της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ διενεργεί έρευνα για κάθε 
ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, κινεί έρευνα με δική του 
πρωτοβουλία. Περατώνει την έρευνα εντός 
τεσσάρων μηνών από την παραλαβή του 
αιτήματος, έπειτα από ακρόαση του 
κράτους μέλους, της οικείας εθνικής 
εποπτικής αρχής και του ενδιαφερόμενου 
ορισθέντα παρόχου υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Με την επιφύλαξη του 
άρθρο 41 παράγραφος 1, ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
κοινοποιεί τα πορίσματα της έρευνας στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τους 
ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας και την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 759
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
γνώμη σχετικά με το κατά πόσον τα κράτη 
μέλη και/ή οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας συμμορφώνονται με τα 
άρθρα 10 έως 17 και τα άρθρα 19 έως 22 
και τις εκτελεστικές πράξεις των 
άρθρων 18 και 23 και κοινοποιεί την εν 
λόγω γνώμη στο κράτος μέλος ή τα κράτη 
μέλη και στον ενδιαφερόμενο πάροχο 

3. Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη σχετικά 
με το κατά πόσον τα κράτη μέλη και/ή οι 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 10 έως 17 
και τα άρθρα 19 έως 22 και τις 
εκτελεστικές πράξεις των άρθρων 18 και 
23 και κοινοποιεί την εν λόγω γνώμη στο 
κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη και στον 
ενδιαφερόμενο πάροχο υπηρεσιών 
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υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. εναέριας κυκλοφορίας.».

Or. en

Τροπολογία 760
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος ιδιοκτησίας ή της νομικής 
δομής τους, συντάσσουν σε ετήσια βάση 
και δημοσιεύουν τους οικονομικούς 
λογαριασμούς τους. Οι λογαριασμοί αυτοί 
συμμορφώνονται με τα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα που υιοθετεί η Ένωση. Όταν, 
λόγω του νομικού καθεστώτος του 
παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, είναι 
αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα, ο πάροχος 
επιτυγχάνει τη συμμόρφωση αυτή στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας δημοσιεύουν 
ετήσια έκθεση και υπόκεινται τακτικά σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο για τους 
λογαριασμούς που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο.

1. Με την επιφύλαξη της προστασίας 
εμπιστευτικών πληροφοριών και εκτός 
από τις περιπτώσεις που αφορούν 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας οι οποίες 
παρέχονται υπό τους όρους της αγοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 8, οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ανεξαρτήτως 
του καθεστώτος ιδιοκτησίας ή της νομικής 
δομής τους, συντάσσουν σε ετήσια βάση 
και δημοσιεύουν τους οικονομικούς 
λογαριασμούς τους. Οι λογαριασμοί αυτοί 
συμμορφώνονται με τα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα που υιοθετεί η Ένωση. Όταν, 
λόγω του νομικού καθεστώτος του 
παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, είναι 
αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα, ο πάροχος 
επιτυγχάνει τη συμμόρφωση αυτή στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας δημοσιεύουν 
ετήσια έκθεση και υπόκεινται τακτικά σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο για τους 
λογαριασμούς που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να απαιτείται από τις οντότητες που υπάγονται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον να 
δημοσιοποιούν λεπτομερείς χρηματοοικονομικές πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να 
στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό. Εάν η τιμή μιας υπηρεσίας αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων, η πληροφορία αυτή θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη. 
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Τροπολογία 761
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος ιδιοκτησίας ή της νομικής 
δομής τους, συντάσσουν σε ετήσια βάση 
και δημοσιεύουν τους οικονομικούς 
λογαριασμούς τους. Οι λογαριασμοί αυτοί 
συμμορφώνονται με τα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα που υιοθετεί η Ένωση. Όταν, 
λόγω του νομικού καθεστώτος του 
παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, είναι 
αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα, ο πάροχος 
επιτυγχάνει τη συμμόρφωση αυτή στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας δημοσιεύουν 
ετήσια έκθεση και υπόκεινται τακτικά σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο για τους 
λογαριασμούς που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος ιδιοκτησίας ή των νομικών 
δομών τους, συντάσσουν σε ετήσια βάση 
και δημοσιεύουν τους οικονομικούς 
λογαριασμούς τους. Οι λογαριασμοί αυτοί 
συμμορφώνονται με τα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα που υιοθετεί η Ένωση. Όταν, 
λόγω του νομικού καθεστώτος του 
παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, είναι 
αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα, ο πάροχος 
επιτυγχάνει τη συμμόρφωση αυτή εντός 
ενός έτους από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας δημοσιεύουν 
ετήσια έκθεση και υπόκεινται τακτικά σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο για τους 
λογαριασμούς που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο.

Or. en

Τροπολογία 762
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
στους λογαριασμούς των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας που τελούν υπό 
την εποπτεία τους. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να αποφασίζουν να χορηγούν 
πρόσβαση στους λογαριασμούς αυτούς σε 

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο 
ΦΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους 
λογαριασμούς των παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας που τελούν υπό την 
εποπτεία τους. Η πρόσβαση στους εν λόγω 
λογαριασμούς χορηγείται στον ΦΕΕ σε 
περιπτώσεις όπου είναι αποδεδειγμένα 
απαραίτητη για την εκτέλεση των 
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άλλες εποπτικές αρχές. καθηκόντων του, εφόσον ληφθεί 
προηγουμένως η συγκατάθεση της 
οικείας εθνικής εποπτικής αρχής. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να 
χορηγούν πρόσβαση στους λογαριασμούς 
αυτούς σε άλλες εποπτικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις συνολικές κανονιστικές υποχρεώσεις των ΕΕΑ έναντι των παρόχων 
υπηρεσιών, η πρόσβαση στους λογαριασμούς των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει 
πρωτίστως να παρέχεται στις ΕΕΑ και όχι στον ΦΕΕ. Η χορήγηση πρόσβασης στον ΦΕΕ θα 
πρέπει να είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του ΦΕΕ και μόνο κατόπιν συγκατάθεσης της ΕΕΑ.

Τροπολογία 763
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
στους λογαριασμούς των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας που τελούν υπό 
την εποπτεία τους. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να αποφασίζουν να χορηγούν 
πρόσβαση στους λογαριασμούς αυτούς σε 
άλλες εποπτικές αρχές.

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς 
των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
που τελούν υπό την εποπτεία τους. Η 
πρόσβαση στους εν λόγω λογαριασμούς 
χορηγείται στον Οργανισμό στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ σε 
περιπτώσεις όπου είναι αποδεδειγμένα 
απαραίτητη για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, εφόσον ληφθεί 
προηγουμένως η συγκατάθεση της 
οικείας εθνικής εποπτικής αρχής. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να 
χορηγούν πρόσβαση στους λογαριασμούς 
αυτούς σε άλλες εποπτικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις συνολικές κανονιστικές υποχρεώσεις των ΕΕΑ έναντι των παρόχων 
υπηρεσιών, η πρόσβαση στους λογαριασμούς των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει 
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πρωτίστως να παρέχεται στις ΕΕΑ και όχι στον ΦΕΕ. Η χορήγηση πρόσβασης στον ΦΕΕ θα 
πρέπει να είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του ΦΕΕ και μόνο κατόπιν συγκατάθεσης της ΕΕΑ.

Τροπολογία 764
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
στους λογαριασμούς των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας που τελούν υπό 
την εποπτεία τους. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να αποφασίζουν να χορηγούν 
πρόσβαση στους λογαριασμούς αυτούς σε 
άλλες εποπτικές αρχές.

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές, οι 
χρήστες του εναέριου χώρου ή η σχετική 
ομάδα που τους εκπροσωπεί και ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
στους λογαριασμούς των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας που τελούν υπό 
την εποπτεία τους. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να αποφασίζουν να χορηγούν 
πρόσβαση στους λογαριασμούς αυτούς σε 
άλλες εποπτικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι χρήστες του εναέριου χώρου.

Τροπολογία 765
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, στην εσωτερική λογιστικής 
τους, τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για 
κάθε υπηρεσία αεροναυτιλίας, όπως θα 
ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν εάν τις 
υπηρεσίες αυτές εκτελούσαν ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 
παράγραφος 2, οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, στην εσωτερική λογιστικής 
τους, τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για 
κάθε υπηρεσία αεροναυτιλίας, όπως θα 
ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν εάν τις 
υπηρεσίες αυτές εκτελούσαν ανεξάρτητες 
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διακρίσεις, οι διεπιδοτήσεις και η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας τηρούν επίσης 
χωριστούς λογαριασμούς για κάθε 
δραστηριότητα όταν:

επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις, οι διεπιδοτήσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 20 παράγραφος 5 και η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας τηρούν επίσης 
χωριστούς λογαριασμούς για κάθε 
δραστηριότητα όταν: 

Or. en

Τροπολογία 766
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, στην εσωτερική λογιστικής 
τους, τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για 
κάθε υπηρεσία αεροναυτιλίας, όπως θα 
ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν εάν τις 
υπηρεσίες αυτές εκτελούσαν ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις, οι διεπιδοτήσεις και η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας τηρούν επίσης 
χωριστούς λογαριασμούς για κάθε 
δραστηριότητα όταν:

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 
παράγραφος 2, οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, στην εσωτερική λογιστικής 
τους, τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για 
κάθε υπηρεσία αεροναυτιλίας, όπως θα 
ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν εάν τις 
υπηρεσίες αυτές εκτελούσαν ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις, οι διεπιδοτήσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 20 παράγραφος 5 και η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας τηρούν επίσης 
χωριστούς λογαριασμούς για κάθε 
δραστηριότητα όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μια μεταβατική περίοδος ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή των εσωτερικών 
διαδικασιών και η εφαρμογή νέων διαδικασιών και συστημάτων από τους παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Γίνεται, επομένως, αναφορά στο άρθρο 46 παράγραφος 2, το οποίο θα πρέπει, 
συνεπώς, να τροποποιηθεί.

Τροπολογία 767
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska



AM\1223970EL.docx 45/145 PE680.905v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχουν υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
και ασκούν άλλες δραστηριότητες, 
οποιουδήποτε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών υπηρεσιών 
πληροφοριών·

β) παρέχουν υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
και ασκούν άλλες δραστηριότητες, 
οποιουδήποτε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών 
πληροφοριών μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών (UAVIS)·

Or. en

Τροπολογία 768
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το καθορισμένο κόστος, το πραγματικό 
κόστος και τα έσοδα που προκύπτουν από 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατανέμονται 
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, και δημοσιοποιούνται, 
με την επιφύλαξη της προστασίας των 
εμπιστευτικών πληροφοριών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 769
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το καθορισμένο κόστος, το πραγματικό 
κόστος και τα έσοδα που προκύπτουν από 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατανέμονται 
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, και δημοσιοποιούνται, 
με την επιφύλαξη της προστασίας των 
εμπιστευτικών πληροφοριών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 770
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το καθορισμένο κόστος, το πραγματικό 
κόστος και τα έσοδα που προκύπτουν από 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατανέμονται 
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, και δημοσιοποιούνται, 
με την επιφύλαξη της προστασίας των 
εμπιστευτικών πληροφοριών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 771
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το καθορισμένο κόστος, το πραγματικό 
κόστος και τα έσοδα που προκύπτουν από 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατανέμονται 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, και δημοσιοποιούνται, 
με την επιφύλαξη της προστασίας των 
εμπιστευτικών πληροφοριών.

Το καθορισμένο κόστος, το πραγματικό 
κόστος και τα έσοδα που προκύπτουν από 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατανέμονται σε 
δαπάνες προσωπικού, λειτουργικές 
δαπάνες πλην των δαπανών προσωπικού, 
δαπάνες απόσβεσης, κόστος κεφαλαίου, 
δαπάνες για τέλη και δικαιώματα που 
καταβάλλονται στην εθνική εποπτική 
αρχή, την εθνική αρμόδια αρχή, τον 
Οργανισμό και τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, και 
έκτακτες δαπάνες, και δημοσιοποιούνται, 
με την επιφύλαξη της προστασίας των 
εμπιστευτικών πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 772
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το καθορισμένο κόστος, το πραγματικό 
κόστος και τα έσοδα που προκύπτουν από 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατανέμονται 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, και δημοσιοποιούνται, 
με την επιφύλαξη της προστασίας των 
εμπιστευτικών πληροφοριών.

Το καθορισμένο κόστος, το πραγματικό 
κόστος και τα έσοδα που προκύπτουν από 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατανέμονται σε 
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, και 
δημοσιοποιούνται, με την επιφύλαξη της 
προστασίας των εμπιστευτικών 
πληροφοριών.

Or. en
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Τροπολογία 773
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα οικονομικά δεδομένα σχετικά 
με τις δαπάνες και τα έσοδα που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 και άλλες πληροφορίες 
σχετικά με τον υπολογισμό των τιμών 
μονάδας υποβάλλονται σε λογιστικό 
έλεγχο ή επαλήθευση από την εθνική 
εποπτική αρχή ή από οντότητα ανεξάρτητη 
από τον ενδιαφερόμενο πάροχο υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και εγκρίνεται από την 
εθνική εποπτική αρχή. Τα συμπεράσματα 
του λογιστικού ελέγχου δημοσιοποιούνται.

4. Τα οικονομικά δεδομένα σχετικά 
με τις δαπάνες που υποβάλλονται 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6 
και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον 
υπολογισμό των τιμών μονάδας 
υποβάλλονται σε λογιστικό έλεγχο ή 
επαλήθευση από την εθνική εποπτική αρχή 
ή από οντότητα ανεξάρτητη από τον 
ενδιαφερόμενο πάροχο υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και εγκρίνεται από την 
εθνική εποπτική αρχή. Τα συμπεράσματα 
του λογιστικού ελέγχου υποβάλλονται από 
την εθνική εποπτική αρχή στον πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, το οικείο 
κράτος μέλος και —στην περίπτωση 
υπηρεσιών κατά τη διαδρομή— στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν διασαφηνίζει με ποιον τρόπο θα δημοσιοποιούνται τα συμπεράσματα του 
λογιστικού ελέγχου αλλά θα προστατεύονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αυτά περιέχουν.

Τροπολογία 774
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα οικονομικά δεδομένα σχετικά 
με τις δαπάνες και τα έσοδα που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 και άλλες πληροφορίες 
σχετικά με τον υπολογισμό των τιμών 

4. Τα οικονομικά δεδομένα σχετικά 
με τις δαπάνες που υποβάλλονται 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6 
και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον 
υπολογισμό των τιμών μονάδας 
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μονάδας υποβάλλονται σε λογιστικό 
έλεγχο ή επαλήθευση από την εθνική 
εποπτική αρχή ή από οντότητα ανεξάρτητη 
από τον ενδιαφερόμενο πάροχο υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και εγκρίνεται από την 
εθνική εποπτική αρχή. Τα συμπεράσματα 
του λογιστικού ελέγχου δημοσιοποιούνται.

υποβάλλονται σε λογιστικό έλεγχο ή 
επαλήθευση από την εθνική εποπτική αρχή 
ή από οντότητα ανεξάρτητη από τον 
ενδιαφερόμενο πάροχο υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και εγκρίνεται από την 
εθνική εποπτική αρχή. Τα συμπεράσματα 
του λογιστικού ελέγχου υποβάλλονται από 
την εθνική εποπτική αρχή στον πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, το οικείο 
κράτος μέλος και —στην περίπτωση 
υπηρεσιών κατά τη διαδρομή— στον 
ΦΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασαφηνιστεί με ποιον τρόπο θα δημοσιοποιούνται τα συμπεράσματα του 
λογιστικού ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 4, αλλά ταυτόχρονα θα 
προστατεύονται οι εμπιστευτικές/ευαίσθητες πληροφορίες που αυτά θα περιέχουν.

Τροπολογία 775
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα οικονομικά δεδομένα σχετικά 
με τις δαπάνες και τα έσοδα που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 και άλλες πληροφορίες 
σχετικά με τον υπολογισμό των τιμών 
μονάδας υποβάλλονται σε λογιστικό 
έλεγχο ή επαλήθευση από την εθνική 
εποπτική αρχή ή από οντότητα ανεξάρτητη 
από τον ενδιαφερόμενο πάροχο υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και εγκρίνεται από την 
εθνική εποπτική αρχή. Τα συμπεράσματα 
του λογιστικού ελέγχου δημοσιοποιούνται.

4. Τα οικονομικά δεδομένα σχετικά 
με τις δαπάνες και τα έσοδα που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 και άλλες πληροφορίες 
σχετικά με τον υπολογισμό των τιμών 
μονάδας υποβάλλονται σε λογιστικό 
έλεγχο ή επαλήθευση από την εθνική 
εποπτική αρχή ή από οντότητα ανεξάρτητη 
από τον ενδιαφερόμενο πάροχο υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και εγκρίνεται από την 
εθνική εποπτική αρχή, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους χρήστες του 
εναερίου χώρου. Τα συμπεράσματα του 
λογιστικού ελέγχου δημοσιοποιούνται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι χρήστες του εναέριου χώρου.

Τροπολογία 776
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α
Συμπράξεις κλαδικής συνεργασίας

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
δύνανται να συνεργάζονται για τη 
σύσταση συμπράξεων κλαδικής 
συνεργασίας. Οι συμπράξεις κλαδικής 
συνεργασίας μπορούν να υποστηρίζουν 
ένα ή περισσότερα τμήματα του εναερίου 
χώρου ή μέρος αυτών, ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι επιδόσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τμήμα της τροπολογίας 128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014. 
Πιστεύουμε ότι παραμένει επίκαιρη η διατήρηση της συγκεκριμένης αναφοράς στο κείμενο.

Τροπολογία 777
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25β
Λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή των 
λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, 
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προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 
χωρητικότητα και απόδοση του δικτύου 
διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας μέσα 
στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, να 
διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας, να 
βελτιωθούν οι επιδόσεις του συστήματος 
αεροπορικών μεταφορών συνολικά και να 
μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εκτελούν από 
κοινού καθήκοντα και αρμοδιότητες 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στο 
επίπεδο λειτουργικών τμημάτων εναέριου 
χώρου. Στη συνεργασία αυτή μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνονται και τρίτες 
χώρες, εφόσον λαμβάνουν μέρος σε 
λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται εκ νέου τμήμα του αρχικού άρθρου 9α σχετικά με τα λειτουργικά τμήματα εναέριου 
χώρου, το οποίο είχε διαγραφεί στην πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η συνέχιση των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου σε προαιρετική βάση.

Τροπολογία 778
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης 
στους χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 
περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές και 
ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση 
στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές 
υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες του 
δικτύου, οι οποίες απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων 

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης 
στους χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 
περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές ώστε 
να διασφαλιστεί η συνολική μείωση των 
εκπομπών που επηρεάζουν το κλίμα κατά 
τουλάχιστον 10 % και ταυτόχρονα να 
έχουν διαφανή, χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στον εναέριο χώρο και τις 
αεροναυτιλιακές υπηρεσίες. Αυτές οι 
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επιδόσεων και βασίζονται σε 
επιχειρησιακές απαιτήσεις.

λειτουργίες του δικτύου, οι οποίες 
απαριθμούνται στις παραγράφους 2 και 3, 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ενωσιακών 
στόχων επιδόσεων, ιδίως όσον αφορά τις 
έγκαιρες μειώσεις των εκπομπών που 
ορίζονται στον ευρωπαϊκό νόμο για το 
κλίμα και την πλήρη ευθυγράμμιση με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, και βασίζονται σε 
επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 779
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης 
στους χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 
περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές και 
ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση 
στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές 
υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες του 
δικτύου, οι οποίες απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και βασίζονται σε 
επιχειρησιακές απαιτήσεις.

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της 
βιώσιμης και αποδοτικής χρήσης του 
εναέριου χώρου και των εν ανεπαρκεία 
πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης στους 
χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά 
βελτιστοποιημένες διαδρομές και 
ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση 
στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές 
υπηρεσίες και να αποφεύγεται η 
συμφόρηση. Αυτές οι λειτουργίες του 
δικτύου, οι οποίες απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και βασίζονται σε 
επιχειρησιακές απαιτήσεις, με ταυτόχρονη 
τήρηση της αρχής του διαχωρισμού 
μεταξύ ρυθμιστικών και επιχειρησιακών 
καθηκόντων, χωρίς να θίγεται η 
κυριαρχία των κρατών μελών επί του 
εναέριου χώρου τους και οι αρμοδιότητές 
τους όσον αφορά τη δημόσια τάξη, την 
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ασφάλεια και την άμυνα.

Or. en

Τροπολογία 780
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης 
στους χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 
περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές και 
ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση 
στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές 
υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες του 
δικτύου, οι οποίες απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και βασίζονται σε 
επιχειρησιακές απαιτήσεις.

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης 
στους χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 
περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές και 
ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση 
στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές 
υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες του 
δικτύου, οι οποίες απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και βασίζονται σε 
επιχειρησιακές απαιτήσεις, ενώ 
αποσκοπούν στη στήριξη πρωτοβουλιών 
σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο των 
λειτουργικών τμημάτων του εναέριου 
χώρου και εκτελούνται με ταυτόχρονη 
τήρηση της αρχής του διαχωρισμού 
μεταξύ ρυθμιστικών και επιχειρησιακών 
καθηκόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται εκ νέου κείμενο το οποίο είχε διαγραφεί από την Επιτροπή προκειμένου να 
διασφαλιστεί η δυνατότητα συνέχισης των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου σε 
προαιρετική βάση.
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Τροπολογία 781
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης 
στους χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 
περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές και 
ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση 
στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές 
υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες του 
δικτύου, οι οποίες απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και βασίζονται σε 
επιχειρησιακές απαιτήσεις.

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης 
στους χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 
βέλτιστες διαδρομές και ταυτόχρονα να 
έχουν μέγιστη πρόσβαση στον εναέριο 
χώρο και τις αεροναυτιλιακές υπηρεσίες. 
Αυτές οι λειτουργίες του δικτύου, οι οποίες 
απαριθμούνται στις παραγράφους 2 και 3, 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ενωσιακών 
στόχων επιδόσεων, βασίζονται σε 
επιχειρησιακές απαιτήσεις, αποσκοπούν 
στη στήριξη πρωτοβουλιών σε εθνικό 
επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε 
πολυεθνικό επίπεδο και εκτελούνται με 
ταυτόχρονη τήρηση της αρχής του 
διαχωρισμού μεταξύ ρυθμιστικών και 
επιχειρησιακών καθηκόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επικέντρωση στις «περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές» μπορεί να οδηγήσει σε συμφορήσεις 
στον εναέριο χώρο, ενώ η επικέντρωση στις «βέλτιστες» διαδρομές επιτρέπει τη συνεκτίμηση 
όλων των παραγόντων. Όσον αφορά τις σχετικές «πρωτοβουλίες σε πολυεθνικό επίπεδο», 
είναι, για παράδειγμα, σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συνεργασίες στο επίπεδο των 
λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου μπορούν να συνεχιστούν σε προαιρετική βάση. Οι 
πρωτοβουλίες λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου δεν τερματίζονται υποχρεωτικά από 
τον κανονισμός έως τώρα.

Τροπολογία 782
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης 
στους χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 
περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές και 
ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση 
στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές 
υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες του 
δικτύου, οι οποίες απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και βασίζονται σε 
επιχειρησιακές απαιτήσεις.

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Σύμβασης του Σικάγου. 
Εξασφαλίζουν επίσης στους χρήστες του 
εναέριου χώρου τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τις περιβαλλοντικά 
βέλτιστες διαδρομές και ταυτόχρονα να 
έχουν δίκαιη και εύλογη πρόσβαση στον 
εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές 
υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες του 
δικτύου, οι οποίες απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων, βασίζονται σε επιχειρησιακές 
απαιτήσεις και εκτελούνται με 
ταυτόχρονη τήρηση της αρχής του 
διαχωρισμού μεταξύ ρυθμιστικών και 
επιχειρησιακών καθηκόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Network functions should be arranged in line with the provisions of the Chicago Convention. 
Maximising access to airspace cannot be an objective in itself, since the Green Deal 
objectives and the Sustainable and Smart Mobility Strategy of the European Commission call 
for a more complex approach that also considers the impact of aviation, calling for a smarter, 
more innovative approach to policy-making and regulation. It should be ensured that access 
to airspace is fair and reasonable. Within the context of network functions, a clear distinction 
should be made between regulatory and operational tasks in order to ensure legal certainty

Τροπολογία 783
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
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εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης 
στους χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 
περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές και 
ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση 
στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές 
υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες του 
δικτύου, οι οποίες απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και βασίζονται σε 
επιχειρησιακές απαιτήσεις.

χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης 
στους χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 
περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές και 
ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση 
στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές 
υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες του 
δικτύου, οι οποίες απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και βασίζονται σε 
επιχειρησιακές απαιτήσεις, ενώ 
αποσκοπούν στη στήριξη πρωτοβουλιών 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και 
εκτελούνται με ταυτόχρονη τήρηση της 
αρχής του διαχωρισμού μεταξύ 
ρυθμιστικών και επιχειρησιακών 
καθηκόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετικά με την αναφορά στις σχετικές πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
πρέπει να τονιστεί ότι οι λειτουργίες δικτύου πρέπει να στηρίζουν πρωτοβουλίες και 
επιχειρησιακές δραστηριότητες σε κάθε πιθανό επίπεδο, καθώς αυτές οι πρωτοβουλίες και 
δραστηριότητες συμβάλλουν ευρέως στην επίτευξη ενωσιακών στόχων επιδόσεων.

Τροπολογία 784
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης 
στους χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 
περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές και 
ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση 
στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές 

(1) Οι λειτουργίες του δικτύου 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
εξασφαλίζουν τη βιώσιμη και αποδοτική 
χρήση του εναέριου χώρου και των εν 
ανεπαρκεία πόρων. Εξασφαλίζουν επίσης 
στους χρήστες του εναέριου χώρου τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις 
περιβαλλοντικά βέλτιστες διαδρομές και 
ταυτόχρονα να έχουν μέγιστη πρόσβαση 
στον εναέριο χώρο και τις αεροναυτιλιακές 
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υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες του 
δικτύου, οι οποίες απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων και βασίζονται σε 
επιχειρησιακές απαιτήσεις.

υπηρεσίες. Αυτές οι λειτουργίες του 
δικτύου, οι οποίες απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενωσιακών στόχων 
επιδόσεων, βασίζονται σε επιχειρησιακές 
απαιτήσεις και συνεκτιμούν δεόντως τις 
εθνικές πρωτοβουλίες.

Or. de

Τροπολογία 785
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις λειτουργίες δικτύου της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνονται οι εξής:

διαγράφεται

α) σχεδιασμός και διαχείριση των 
ευρωπαϊκών δομών εναέριου χώρου·
β) διαχείριση ροής εναέριας 
κυκλοφορίας·
γ) συντονισμός των εν ανεπαρκεία 
πόρων, εντός των συχνοτήτων που 
χρησιμοποιεί κατά κανόνα η εναέρια 
κυκλοφορία, ιδίως των ραδιοσυχνοτήτων, 
καθώς και συντονισμός των κωδικών 
αναμεταδοτών ραντάρ.

Or. en

Τροπολογία 786
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις λειτουργίες δικτύου της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνονται οι εξής:

διαγράφεται
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α) σχεδιασμός και διαχείριση των 
ευρωπαϊκών δομών εναέριου χώρου·
β) διαχείριση ροής εναέριας 
κυκλοφορίας·
γ) συντονισμός των εν ανεπαρκεία 
πόρων, εντός των συχνοτήτων που 
χρησιμοποιεί κατά κανόνα η εναέρια 
κυκλοφορία, ιδίως των ραδιοσυχνοτήτων, 
καθώς και συντονισμός των κωδικών 
αναμεταδοτών ραντάρ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λειτουργίες δικτύου θα πρέπει να νοούνται ως ένα σύνολο λειτουργιών και υπηρεσιών. Δεν 
υπάρχει, επομένως, λόγος να διαχωριστούν σε παλαιές και νέες και να υπάρχουν δύο χωριστές 
παράγραφοι. 

Τροπολογία 787
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σχεδιασμός και διαχείριση των 
ευρωπαϊκών δομών εναέριου χώρου·

α) σχεδιασμός και διαχείριση των 
ευρωπαϊκών δομών εναέριου χώρου, ιδίως 
με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
συνολικών εκπομπών της αεροπορίας που 
επηρεάζουν το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 788
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σχεδιασμός και διαχείριση των 
ευρωπαϊκών δομών εναέριου χώρου·

α) διευκόλυνση της ανάπτυξης του 
σχεδιασμού και της διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών δομών εναέριου χώρου·

Or. en

Τροπολογία 789
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σχεδιασμός και διαχείριση των 
ευρωπαϊκών δομών εναέριου χώρου·

α) σχεδιασμός και διαχείριση του 
ευρωπαϊκού δικτύου αεροδιαδρόμων·

Or. en

Τροπολογία 790
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σχεδιασμός και διαχείριση των 
ευρωπαϊκών δομών εναέριου χώρου·

α) σχεδιασμός του ευρωπαϊκού 
δικτύου αεροδιαδρόμων·

Or. en

Τροπολογία 791
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β



PE680.905v01-00 60/145 AM\1223970EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαχείριση ροής εναέριας 
κυκλοφορίας·

β) διαχείριση ροής εναέριας 
κυκλοφορίας με στόχο τη βελτιστοποίηση 
των διαδρομών για κάθε πτήση, ώστε να 
ελαχιστοποιείται η κατανάλωση 
καυσίμων και ταυτόχρονα να διατηρείται 
η μέγιστη ασφάλεια· 

Or. en

Τροπολογία 792
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαχείριση ροής εναέριας 
κυκλοφορίας·

β) συντονισμός της διαχείρισης της 
ροής της εναέριας κυκλοφορίας· 

Or. en

Τροπολογία 793
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις λειτουργίες δικτύου της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνονται επίσης οι 
εξής:

3. Στις λειτουργίες δικτύου 
περιλαμβάνονται οι εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την παραδοχή ότι πρέπει να υπάρχει ένα συνεκτικό σύνολο λειτουργιών δικτύου, 
προτείνεται η συγχώνευση των παραγράφων 2 και 3 και να εισαχθούν ορισμένες αλλαγές οι 
οποίες θα διασφαλίσουν τα συμφέροντα όλων των μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία 
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εκτέλεσής τους και θα συμβάλουν περισσότερο στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Δεδομένου του νέου ορισμού των λειτουργιών δικτύου, όλες οι λειτουργίες και οι 
υπηρεσίες θα πρέπει να εκτελούνται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και η διαδικασία 
διαχείρισης δικτύου θα πρέπει να νοείται ως διευκόλυνση και βελτιστοποίηση των προσπαθειών 
που αναλαμβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ο διαχειριστής δικτύου και άλλοι 
φορείς όταν είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 794
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτιστοποίηση του σχεδιασμού 
εναέριου χώρου για το δίκτυο και 
διευκόλυνση της ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας μέσω 
συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας και τις αρχές των 
κρατών μελών·

α) βελτιστοποίηση του σχεδιασμού 
εναέριου χώρου για το δίκτυο, 
προκειμένου να ελαχιστοποιείται διαρκώς 
η συνολική κατανάλωση καυσίμων, και 
διευκόλυνση της ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας μέσω 
συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας και τις αρχές των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 795
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτιστοποίηση του σχεδιασμού 
εναέριου χώρου για το δίκτυο και 
διευκόλυνση της ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας μέσω 
συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας και τις αρχές των 
κρατών μελών·

α) διευκόλυνση της ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, όταν 
αποφασίζεται από τα οικεία κράτη μέλη, 
και στήριξη της βελτιστοποίησης του 
σχεδιασμού εναέριου χώρου για το δίκτυο 
μέσω συνεργασίας με τους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και τις 
αρχές των κρατών μελών·
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Or. en

Τροπολογία 796
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτιστοποίηση του σχεδιασμού 
εναέριου χώρου για το δίκτυο και 
διευκόλυνση της ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας μέσω 
συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας και τις αρχές των 
κρατών μελών·

α) σχεδιασμός των ευρωπαϊκών 
δομών εναέριου χώρου και 
βελτιστοποίηση του σχεδιασμού εναέριου 
χώρου για το δίκτυο και διευκόλυνση της 
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας μέσω συνεργασίας με τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και τις αρχές των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 797
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτιστοποίηση του σχεδιασμού 
εναέριου χώρου για το δίκτυο και 
διευκόλυνση της ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας μέσω 
συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας και τις αρχές των 
κρατών μελών·

α) διευκόλυνση και βελτιστοποίηση 
του σχεδιασμού εναέριου χώρου και των 
δομών εναέριου χώρου για το δίκτυο και 
διευκόλυνση της ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας μέσω 
συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας και τις αρχές των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 798
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βελτιστοποίηση του σχεδιασμού 
εναέριου χώρου για το δίκτυο και 
διευκόλυνση της ανάθεσης παροχής 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας μέσω 
συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας και τις αρχές των 
κρατών μελών·

α) συντονισμός της βελτιστοποίησης 
του σχεδιασμού εναέριου χώρου για το 
δίκτυο και διευκόλυνση της ανάθεσης 
παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
μέσω συνεργασίας με τους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και τις 
αρχές των κρατών μελών·

Or. en

Αιτιολόγηση

The accountability and responsibility for airspace, capacity and infrastructure management 
belong entirely to the Member States/ANSP and not to the Network Managers. Network 
management decisions must be taken jointly with stakeholders who have the best knowledge 
and competence to make operational decisions and are therefore responsible for those 
decisions. Centralized management of airspace structures and capacity management at the 
local level would lead to micromanagement. Member States and ANSPs know the local 
specificities to the best of their ability and are able to manage the local factors and resources 
that underlie the achievement and maintenance of optimal capacity, such as number of air 
traffic controllers, engineering and technical staff, civil-military coordination, investments in 
new systems, etc. The binding nature of the Network Operational Plan (NOP) should be 
deleted, as it gives regulatory functions to the NM.

Τροπολογία 799
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαχείριση της παροχής 
χωρητικότητας ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας στο δίκτυο, όπως καθορίζεται 
στο δεσμευτικό σχέδιο λειτουργιών 
δικτύου (NOP)·

β) διευκόλυνση της παροχής 
χωρητικότητας ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας στο δίκτυο, όπως καθορίζεται 
στο σχέδιο λειτουργιών δικτύου (NOP) το 
οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 27 παράγραφος 7·

Or. en
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Τροπολογία 800
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαχείριση της παροχής 
χωρητικότητας ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας στο δίκτυο, όπως καθορίζεται 
στο δεσμευτικό σχέδιο λειτουργιών 
δικτύου (NOP)·

β) διευκόλυνση της παροχής 
χωρητικότητας ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας στο δίκτυο, όπως καθορίζεται 
στο σχέδιο λειτουργιών δικτύου (NOP)·

Or. en

Τροπολογία 801
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαχείριση της παροχής 
χωρητικότητας ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας στο δίκτυο, όπως καθορίζεται 
στο δεσμευτικό σχέδιο λειτουργιών 
δικτύου (NOP)·

β) διευκόλυνση της παροχής 
χωρητικότητας ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας στο δίκτυο, όπως καθορίζεται 
στο σχέδιο λειτουργιών δικτύου (NOP)·

Or. en

Τροπολογία 802
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαχείριση της παροχής 
χωρητικότητας ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας στο δίκτυο, όπως καθορίζεται 

β) διευκόλυνση της παροχής 
χωρητικότητας ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας στο δίκτυο, όπως καθορίζεται 
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στο δεσμευτικό σχέδιο λειτουργιών 
δικτύου (NOP)·

στο σχέδιο λειτουργιών δικτύου (NOP)·

Or. en

Τροπολογία 803
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαχείριση της παροχής 
χωρητικότητας ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας στο δίκτυο, όπως καθορίζεται 
στο δεσμευτικό σχέδιο λειτουργιών 
δικτύου (NOP)·

β) διαχείριση της παροχής 
χωρητικότητας ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας στο δίκτυο, όπως καθορίζεται 
στο σχέδιο λειτουργιών δικτύου (NOP)·

Or. en

Τροπολογία 804
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διαχείριση ροής εναέριας 
κυκλοφορίας και χωρητικότητας·

δ) διαχείριση ροής εναέριας 
κυκλοφορίας και χωρητικότητας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διατήρηση της συνολικής μείωσης των 
εκπομπών που επηρεάζουν το κλίμα κατά 
τουλάχιστον 10 %·

Or. en

Τροπολογία 805
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διαχείριση ροής εναέριας 
κυκλοφορίας και χωρητικότητας·

δ) διαχείριση ροής εναέριας 
κυκλοφορίας που επεκτείνεται στην 
υπηρεσία διαχείρισης χωρητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 806
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διαχείριση ροής εναέριας 
κυκλοφορίας και χωρητικότητας·

δ) συντονισμός της διαχείρισης ροής 
εναέριας κυκλοφορίας και χωρητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 807
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση του σχεδιασμού, της 
παρακολούθησης και του συντονισμού των 
δραστηριοτήτων εγκατάστασης υποδομής 
στο ευρωπαϊκό δίκτυο ATM, σύμφωνα με 
το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM, 
λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών 
αναγκών και των συναφών επιχειρησιακών 
διαδικασιών·

ε) συμβολή στη διαχείριση του 
σχεδιασμού, της παρακολούθησης και του 
συντονισμού των δραστηριοτήτων 
εγκατάστασης υποδομής στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο ATM, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
γενικό πρόγραμμα ATM, λαμβανομένων 
υπόψη των επιχειρησιακών αναγκών και 
των συναφών επιχειρησιακών διαδικασιών 
μέσω εταιρικής σχέσης υπό την 
καθοδήγηση των επιχειρησιακών 
ενδιαφερόμενων μερών·

Or. en
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Τροπολογία 808
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση του σχεδιασμού, της 
παρακολούθησης και του συντονισμού 
των δραστηριοτήτων εγκατάστασης 
υποδομής στο ευρωπαϊκό δίκτυο ATM, 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό γενικό 
πρόγραμμα ATM, λαμβανομένων υπόψη 
των επιχειρησιακών αναγκών και των 
συναφών επιχειρησιακών διαδικασιών·

ε) συμβολή στον σχεδιασμό, την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων υποδομής που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των 
λειτουργιών δικτύου, σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM, 
λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών 
αναγκών και των συναφών επιχειρησιακών 
διαδικασιών μέσω εταιρικής σχέσης υπό 
την καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων 
μερών·

Or. en

Τροπολογία 809
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση του σχεδιασμού, της 
παρακολούθησης και του συντονισμού 
των δραστηριοτήτων εγκατάστασης 
υποδομής στο ευρωπαϊκό δίκτυο ATM, 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό γενικό 
πρόγραμμα ATM, λαμβανομένων υπόψη 
των επιχειρησιακών αναγκών και των 
συναφών επιχειρησιακών διαδικασιών·

ε) στήριξη του σχεδιασμού και του 
συντονισμού των δραστηριοτήτων 
εγκατάστασης υποδομής στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο ATM, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
γενικό πρόγραμμα ATM, μέσω εταιρικής 
σχέσης υπό την καθοδήγηση των 
επιχειρησιακών ενδιαφερόμενων μερών 
και λαμβανομένων υπόψη των 
στρατιωτικών και επιχειρησιακών 
αναγκών και των συναφών επιχειρησιακών 
διαδικασιών·

Or. en
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Τροπολογία 810
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαχείριση του σχεδιασμού, της 
παρακολούθησης και του συντονισμού 
των δραστηριοτήτων εγκατάστασης 
υποδομής στο ευρωπαϊκό δίκτυο ATM, 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό γενικό 
πρόγραμμα ATM, λαμβανομένων υπόψη 
των επιχειρησιακών αναγκών και των 
συναφών επιχειρησιακών διαδικασιών·

ε) συντονισμός των δραστηριοτήτων 
σχεδιασμού, παρακολούθησης και 
εγκατάστασης υποδομής στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο ATM, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
γενικό πρόγραμμα ATM, λαμβανομένων 
υπόψη των επιχειρησιακών αναγκών και 
των συναφών επιχειρησιακών 
διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 811
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) συντονισμός των εν ανεπαρκεία 
πόρων, εντός των συχνοτήτων που 
χρησιμοποιεί κατά κανόνα η εναέρια 
κυκλοφορία, ιδίως των ραδιοσυχνοτήτων, 
καθώς και συντονισμός των κωδικών 
αναμεταδοτών ραντάρ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Combines 2a and 3a, adds 2c. Clarifies the role of the network management in enabling all 
parts of the network by exchanging wording from “manage” to “facilitate”. Deletes 
“binding” to avoid false expectations of the possibility to 100% align a rolling/dynamic plan 
for capacity with a fixed date determined performance plan for several key performance 
areas. Includes in 3e the alternative partnering between operational stakeholders (NM, 
ANSPs, AUs and AOs) for the implementation of the deployment and infrastructure 
management functions who have all already displayed their intention to work together to 
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execute this function.

Τροπολογία 812
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) συντονισμός των εν ανεπαρκεία 
πόρων, εντός των συχνοτήτων που 
χρησιμοποιεί κατά κανόνα η εναέρια 
κυκλοφορία, ιδίως των ραδιοσυχνοτήτων, 
καθώς και συντονισμός των κωδικών 
αναμεταδοτών ραντάρ.

Or. en

Τροπολογία 813
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο διαχειριστής δικτύου είναι 
αρμόδιος για την εκτέλεση των 
λειτουργιών δικτύου. Ο διαχειριστής 
δικτύου συνεργάζεται με τα κράτη μέλη 
και τα επιχειρησιακά ενδιαφερόμενα μέρη 
κατά την εκτέλεση των λειτουργιών 
δικτύου μέσω ρυθμίσεων συνεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Network Functions are the most fundamental functions of the European ATM network 
carried out at the EU level. These functions do not only ensure the synchronised and efficient 
operation of the network, they also serve as the building blocks of an increasingly centralised 
and harmonized common European ATM infrastructure. Unless there is one entity that is in 
fact legally responsible for the execution of such essential tasks, it would be difficult to ensure 
their execution. This could have a negative impact on network efficiency. Therefore, we 
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suggest that the Network Manager is explicitly tasked with the execution of the network 
functions. While the Network Manager is de facto already carrying out such activities, 
EUROCONTROL is also ideally placed to bear such responsibilities, since some of those 
already exist in the EUROCONTROL Convention. The participation of the Member States 
and the operational stakeholders should be ensured in the execution of the network functions 
in order to achieve the best possible cooperation between the stakeholders involved.

Τροπολογία 814
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λειτουργίες των παραγράφων 2 
και 3 δεν συνεπάγονται τη λήψη 
δεσμευτικών μέτρων γενικού χαρακτήρα 
ούτε διακριτική ευχέρεια πολιτικής 
φύσεως. Εκτελούνται σε συντονισμό με τις 
στρατιωτικές αρχές βάσει 
συμπεφωνημένων διαδικασιών για την 
ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου.

4. Οι λειτουργίες των παραγράφων 2 
και 3 δεν συνεπάγονται τη λήψη 
δεσμευτικών μέτρων γενικού χαρακτήρα 
ούτε διακριτική ευχέρεια πολιτικής 
φύσεως. Λαμβάνουν υπόψη προτάσεις 
που έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο 
και στο επίπεδο των λειτουργικών 
τμημάτων του εναέριου χώρου. 
Εκτελούνται σε συντονισμό με τις 
στρατιωτικές αρχές βάσει 
συμπεφωνημένων διαδικασιών για την 
ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο διαγράφηκε η συγκεκριμένη αναφορά και, επομένως, 
προστίθεται εκ νέου.

Τροπολογία 815
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λειτουργίες των παραγράφων 2 
και 3 δεν συνεπάγονται τη λήψη 

4. Οι λειτουργίες των παραγράφων 2 
και 3 ενδέχεται να συνεπάγονται τη λήψη 
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δεσμευτικών μέτρων γενικού χαρακτήρα 
ούτε διακριτική ευχέρεια πολιτικής 
φύσεως. Εκτελούνται σε συντονισμό με τις 
στρατιωτικές αρχές βάσει 
συμπεφωνημένων διαδικασιών για την 
ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου.

δεσμευτικών μέτρων γενικού χαρακτήρα 
για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, 
όπως είναι η ανάγκη για έγκαιρη 
συμμόρφωση με τους στόχους για μείωση 
των εκπομπών. Εκτελούνται σε 
συντονισμό με τις στρατιωτικές αρχές 
βάσει συμπεφωνημένων διαδικασιών, 
κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 816
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λειτουργίες των παραγράφων 2 
και 3 δεν συνεπάγονται τη λήψη 
δεσμευτικών μέτρων γενικού χαρακτήρα 
ούτε διακριτική ευχέρεια πολιτικής 
φύσεως. Εκτελούνται σε συντονισμό με τις 
στρατιωτικές αρχές βάσει 
συμπεφωνημένων διαδικασιών για την 
ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου.

4. Οι λειτουργίες των παραγράφων 2 
και 3 δεν συνεπάγονται τη λήψη 
δεσμευτικών μέτρων γενικού χαρακτήρα 
ούτε διακριτική ευχέρεια πολιτικής 
φύσεως. Εκτελούνται σε συντονισμό με τις 
πολιτικές και στρατιωτικές αρχές βάσει 
συμπεφωνημένων διαδικασιών για την 
ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου. 

Or. en

Τροπολογία 817
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για να 
τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό με 
σκοπό την προσθήκη λειτουργιών στις 
λειτουργίες που απαριθμούνται στις 

διαγράφεται
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παραγράφους 2 και 3, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη λειτουργία και τις 
επιδόσεις του δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εντολή του, ο διαχειριστής δικτύου μπορεί μόνο να υποστηρίζει και να 
συντονίζει ορισμένες λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες δικτύου αποφασίζονται στον βασικό 
κανονισμό SES2+. Οι αλλαγές και/ή οι προσθήκες στις εν λόγω λειτουργίες δεν μπορούν να 
αποφασίζονται από την Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. 

Τροπολογία 818
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για να 
τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό με 
σκοπό την προσθήκη λειτουργιών στις 
λειτουργίες που απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη λειτουργία και τις 
επιδόσεις του δικτύου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βασικοί πυλώνες των λειτουργιών δικτύου θα πρέπει να καθορίζονται από το πρωτογενές 
δίκαιο, οι λεπτομέρειες θα πρέπει να ορίζονται στους εκτελεστικούς κανονισμούς και οι αλλαγές 
θα πρέπει να γίνονται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 8. 

Τροπολογία 819
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για να 
τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό με 
σκοπό την προσθήκη λειτουργιών στις 
λειτουργίες που απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη λειτουργία και τις 
επιδόσεις του δικτύου.

5. Μέσω εκτελεστικών πράξεων που 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 3, η Επιτροπή θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες για την εκτέλεση 
των λειτουργιών δικτύου, με τους οποίους 
ορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες όλων 
των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών 
ενδιαφερόμενων μερών, τα καθήκοντα 
του διαχειριστή δικτύου, οι μηχανισμοί 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της 
διαχείρισης κρίσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βασικοί πυλώνες των λειτουργιών δικτύου θα πρέπει να καθορίζονται από το πρωτογενές 
δίκαιο, οι λεπτομέρειες θα πρέπει να βασίζονται στον υφιστάμενο εκτελεστικό κανονισμό και οι 
αλλαγές θα πρέπει να γίνονται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27.

Τροπολογία 820
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για να 
τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό με 
σκοπό την προσθήκη λειτουργιών στις 
λειτουργίες που απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη λειτουργία και τις 
επιδόσεις του δικτύου.

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 36 για να 
τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό με 
σκοπό την προσθήκη λειτουργιών στις 
λειτουργίες που απαριθμούνται στις 
παραγράφους 2 και 3, όπου αυτό είναι 
αναγκαίο για τη λειτουργία και τις 
επιδόσεις του δικτύου. Οι εν λόγω νέες 
λειτουργίες εξακολουθούν να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης 
αρμοδιότητας της ΕΕ, με την επιφύλαξη 
των εξουσιών των κρατών μελών και των 
λειτουργιών που εκτελούνται από τα 
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κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέες λειτουργίες δικτύου είναι σημαντικό να δημιουργούνται σύμφωνα με τις αρμοδιότητες 
της Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και δεδομένου ότι τα κράτη μέλη 
έχουν διατηρήσει αρμοδιότητες στον τομέα του ΑΤΜ και εκτελούν λειτουργίες βάσει της 
Συνθήκης του Σικάγου, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 821
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Συλλογική λήψη αποφάσεων

1. Οι λειτουργίες δικτύου που ορίζονται 
στο άρθρο 26 εκτελούνται μέσω 
διαδικασίας συλλογικής λήψης 
αποφάσεων στην οποία συμμετέχουν όλοι 
οι σχετικοί φορείς, ιδίως τα 
επιχειρησιακά ενδιαφερόμενα μέρη —οι 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, ο διαχειριστής δικτύου 
και, όταν απαιτείται, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και οι 
χρήστες του εναέριου χώρου, Η 
διαδικασία συλλογικής λήψης αποφάσεων 
θα πρέπει να αποσκοπεί, στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό, στη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου.
2. Στον βαθμό που ορίζεται στον 
εκτελεστικό κανονισμό που αναφέρεται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 5 και όταν δεν 
μπορεί να ληφθεί απόφαση, τα κράτη 
μέλη συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία 
συλλογικής λήψης αποφάσεων.
3. Με σεβασμό προς τις διατάξεις του 
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παρόντος κανονισμού και των αρχών που 
θεσπίζει η Επιτροπή στον εκτελεστικό 
κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 26 
παράγραφος 5, ο διαχειριστής δικτύου 
συντονίζει την ανάπτυξη διαδικασιών 
συλλογικής λήψης αποφάσεων.
4. Εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο παρόν 
κανονισμός ή ο εκτελεστικός κανονισμός 
που αναφέρεται στο άρθρο 26 
παράγραφος 5, όλες οι αποφάσεις που 
αφορούν την εκτέλεση λειτουργιών 
δικτύου, ανεξάρτητα από τη μορφή τους 
ή τον χαρακτήρα τους, λαμβάνονται 
μέσω διαδικασίας συλλογικής λήψης 
αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λειτουργίες δικτύου πρέπει να εκτελούνται από όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως 
από τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας (τους παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας), οι οποίοι αποτελούν βασικούς παράγοντες στο ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM. Για τον λόγο αυτόν, και προκειμένου να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι αρχές που 
αφορούν τη διαχείριση δικτύου, η διαδικασία συλλογικής λήψης αποφάσεων θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στο επίκεντρο του κανονισμού. Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα επιτρέψει στα κράτη 
μέλη να κατανοήσουν πώς είναι οργανωμένη η διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα παράσχει 
εγγυήσεις ότι διατηρούνται οι αρμοδιότητές τους στη διαδικασία εκτέλεσης των λειτουργιών 
δικτύου.

Τροπολογία 822
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, η Επιτροπή, με 
τη συνδρομή του Οργανισμού, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής 
δικτύου συμβάλλει στην εκτέλεση των 
λειτουργιών δικτύου που καθορίζονται στο 
άρθρο 26, εκτελώντας τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, η Επιτροπή, με 
τη συνδρομή του Οργανισμού, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής 
δικτύου συμβάλλει στην εκτέλεση των 
λειτουργιών δικτύου που καθορίζονται στο 
άρθρο 26, εκτελώντας τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.
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Η εκτέλεση των καθηκόντων του 
διαχειριστή δικτύου μετράται μέσω 
σαφούς καθορισμού των απαιτούμενων 
υπηρεσιών και επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 
συμφωνιών, όπως συμφωνιών επιπέδου 
εξυπηρέτησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του διαχειριστή δικτύου 
και μεταξύ των επιχειρησιακών 
ενδιαφερόμενων μερών και του 
διαχειριστή δικτύου σχετικά με τα 
καθήκοντα, την ποιότητα εξυπηρέτησης 
και τους όρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Addition should ensure that the entrusted entity has a benchmark to be measured against. 
Otherwise the NM would need to report about its own performance without a reference point.

Τροπολογία 823
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, η Επιτροπή, με 
τη συνδρομή του Οργανισμού, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής 
δικτύου συμβάλλει στην εκτέλεση των 
λειτουργιών δικτύου που καθορίζονται στο 
άρθρο 26, εκτελώντας τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, η Επιτροπή, με 
τη συνδρομή του Οργανισμού, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής 
δικτύου συμβάλλει στην εκτέλεση των 
λειτουργιών δικτύου που καθορίζονται στο 
άρθρο 26, εκτελώντας τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η 
εκτέλεση των καθηκόντων του 
διαχειριστή δικτύου μετράται μέσω 
σαφούς καθορισμού των απαιτούμενων 
υπηρεσιών και επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 
συμφωνιών, όπως συμφωνιών επιπέδου 
εξυπηρέτησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του διαχειριστή δικτύου 
και μεταξύ των επιχειρησιακών 
ενδιαφερόμενων μερών και του 
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διαχειριστή δικτύου σχετικά με τα 
καθήκοντα, την ποιότητα εξυπηρέτησης 
και τους όρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του κανονισμού πρέπει να διασφαλίζουν ότι η εντεταλμένη οντότητα έχει ένα 
σημείο αναφοράς έναντι του οποίου μπορεί να αξιολογηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, ο 
διαχειριστής δικτύου θα πρέπει να υποβάλλει στοιχεία για τις επιδόσεις του χωρίς σημείο 
αναφοράς.

Τροπολογία 824
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, η Επιτροπή, με 
τη συνδρομή του Οργανισμού, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής 
δικτύου συμβάλλει στην εκτέλεση των 
λειτουργιών δικτύου που καθορίζονται στο 
άρθρο 26, εκτελώντας τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, η Επιτροπή, με 
τη συνδρομή του Οργανισμού, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139, 
εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής δικτύου 
συμβάλλει στην εκτέλεση των λειτουργιών 
δικτύου που καθορίζονται στο άρθρο 26, 
εκτελώντας τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 825
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, η Επιτροπή, με 
τη συνδρομή του Οργανισμού, κατά 

1. Για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, η Επιτροπή, με 
τη συνδρομή του Οργανισμού και σε 
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περίπτωση, εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής 
δικτύου συμβάλλει στην εκτέλεση των 
λειτουργιών δικτύου που καθορίζονται στο 
άρθρο 26, εκτελώντας τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

διαβούλευση με την επιτροπή, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζει ότι ο διαχειριστής 
δικτύου εκτελεί τις λειτουργίες δικτύου 
που καθορίζονται στο άρθρο 26.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Network Functions are the most fundamental functions of the European ATM network 
carried out at the EU level. These functions do not only ensure the synchronised and efficient 
operation of the network, they also serve as the building blocks of an increasingly centralised 
and harmonized common European ATM infrastructure. Unless there is one entity that is in 
fact legally responsible for the execution of such essential tasks, it would be difficult to ensure 
their execution. This could have a negative impact on network efficiency. Therefore, we 
suggest that the Network Manager is explicitly tasked with the execution of the network 
functions. While the Network Manager is de facto already carrying out such activities, 
EUROCONTROL is also ideally placed to bear such responsibilities, since some of those 
already exist in the EUROCONTROL Convention.

Τροπολογία 826
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να διορίσει 
αμερόληπτο και αρμόδιο φορέα για να 
εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου. Για τον σκοπό αυτόν, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 3. 
Η εν λόγω απόφαση διορισμού 
περιλαμβάνει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του διορισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης του διαχειριστή 
δικτύου.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 827
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να διορίσει 
αμερόληπτο και αρμόδιο φορέα για να 
εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία του 
άρθρου 37 παράγραφος 3. Η εν λόγω 
απόφαση διορισμού περιλαμβάνει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του 
διορισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης του διαχειριστή 
δικτύου.

2. Η Επιτροπή διορίζει ανεξάρτητο, 
αμερόληπτο και αρμόδιο φορέα για να 
εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου. Η απόφαση διορισμού 
περιλαμβάνει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του διορισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης του διαχειριστή 
δικτύου. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία του 
άρθρου 37 παράγραφος 3 σχετικά με:
α) τις απαιτήσεις και τη διαδικασία 
διορισμού·
β) τους όρους ανεξαρτησίας από δημόσια 
και ιδιωτικά συμφέροντα·
γ) σε περίπτωση φορέα που συνδέεται με 
άλλη οντότητα, τις απαιτήσεις για τον 
λειτουργικό και ιεραρχικό διαχωρισμό 
από αυτή την οντότητα·
δ) τις απαιτήσεις περί 
εμπειρογνωμοσύνης·
ε) τη χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 828
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να διορίσει 
αμερόληπτο και αρμόδιο φορέα για να 

2. Η Επιτροπή διορίζει αμερόληπτο 
και αρμόδιο φορέα για να εκτελεί τα 
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εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
τη συμβουλευτική διαδικασία του 
άρθρου 37 παράγραφος 3. Η εν λόγω 
απόφαση διορισμού περιλαμβάνει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του διορισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης του διαχειριστή δικτύου.

καθήκοντα του διαχειριστή δικτύου. Για 
τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 37 
παράγραφος 3. Η εν λόγω απόφαση 
διορισμού περιλαμβάνει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του διορισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης του διαχειριστή δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 829
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου πρέπει να εκτελούνται με 
ανεξάρτητο, αμερόληπτο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Υπόκεινται σε 
κατάλληλη διαχείριση η οποία αναγνωρίζει 
τον διαχωρισμό των ευθυνών για την 
παροχή υπηρεσιών και τη ρύθμιση, όταν ο 
αρμόδιος φορέας που έχει οριστεί ως ο 
διαχειριστής δικτύου έχει επίσης 
ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, ο 
διαχειριστής δικτύου λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες του δικτύου ATM συνολικά και 
μεριμνά για την πλήρη συμμετοχή των 
χρηστών του εναέριου χώρου, των 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των 
φορέων εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
των στρατιωτικών αρχών.

3. Τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου πρέπει να εκτελούνται με 
ανεξάρτητο, αμερόληπτο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Υπόκεινται σε 
κατάλληλη διαχείριση η οποία αναγνωρίζει 
τον διαχωρισμό των ευθυνών για την 
παροχή υπηρεσιών και τη ρύθμιση, όταν ο 
αρμόδιος φορέας που έχει οριστεί ως ο 
διαχειριστής δικτύου έχει επίσης 
ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, ο 
διαχειριστής δικτύου λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες του δικτύου ATM συνολικά και 
μεριμνά για την πλήρη συμμετοχή των 
χρηστών του εναέριου χώρου, των 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των 
φορέων εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
των στρατιωτικών αρχών, όχι μόνο σε 
συμβουλευτικό ρόλο αλλά και στη 
θέσπιση στόχων επίδοσης, στη γενική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην 
οριοθέτηση της εξουσίας λήψης 
αποφάσεων. Εν προκειμένω, η εκάστοτε 
λειτουργική ευθύνη των επιχειρήσεων και 
η απαίτηση ευθυνών συμπεριλαμβάνονται 
υποχρεωτικά στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Τα δικαιώματα συμμετοχής 
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και πρωτοβουλίας των ενδιαφερόμενων 
φορέων που εκπροσωπούνταν μέχρι 
σήμερα στο «συμβουλευτικό όργανο του 
κλάδου» (Industry Consultation 
Committee – ICB), διατηρούνται.

Or. de

Τροπολογία 830
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου πρέπει να εκτελούνται με 
ανεξάρτητο, αμερόληπτο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Υπόκεινται σε 
κατάλληλη διαχείριση η οποία αναγνωρίζει 
τον διαχωρισμό των ευθυνών για την 
παροχή υπηρεσιών και τη ρύθμιση, όταν ο 
αρμόδιος φορέας που έχει οριστεί ως ο 
διαχειριστής δικτύου έχει επίσης 
ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, ο 
διαχειριστής δικτύου λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες του δικτύου ATM συνολικά και 
μεριμνά για την πλήρη συμμετοχή των 
χρηστών του εναέριου χώρου, των 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των 
φορέων εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
των στρατιωτικών αρχών.

3. Τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου πρέπει να εκτελούνται με 
ανεξάρτητο, αμερόληπτο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Υπόκεινται σε 
κατάλληλη διαχείριση η οποία αναγνωρίζει 
τον διαχωρισμό των ευθυνών για την 
παροχή υπηρεσιών από οποιεσδήποτε 
άλλες δραστηριότητες ασκεί η οντότητα 
που έχει διοριστεί διαχειριστής δικτύου, 
καθώς και τη ρύθμιση, όταν ο αρμόδιος 
φορέας που έχει οριστεί ως ο διαχειριστής 
δικτύου έχει επίσης ρυθμιστικές 
αρμοδιότητες. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, ο διαχειριστής δικτύου 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του δικτύου 
ATM συνολικά και μεριμνά για την πλήρη 
συμμετοχή των χρηστών του εναέριου 
χώρου, των παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, των φορέων 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και των 
στρατιωτικών αρχών.

Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις στο πλαίσιο διοικητικού 
συμβουλίου δικτύου, το οποίο 
περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που συμβάλλουν στο σχέδιο λειτουργιών 
δικτύου μέσω κατάλληλων διαδικασιών 
συλλογικής λήψης αποφάσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί η αρχή του διαχωρισμού της παροχής υπηρεσιών και της ρύθμισης. 
Θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι ο διαχειριστής δικτύου αποτελεί μια λειτουργία της ΕΕ και η 
οντότητα στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή αυτής της λειτουργίας πρέπει να είναι ανεξάρτητη 
από κάθε ρυθμιστικό όργανο.

Η ένταξη των οικείων οντοτήτων στη διαδικασία λήψης τελικών αποφάσεων του διαχειριστή 
δικτύου διασφαλίζει ότι το σχέδιο λειτουργιών δικτύου μπορεί να θεωρηθεί ως εθελούσια 
δέσμευση του κλάδου και, επομένως, η ευθυγράμμιση μεταξύ π.χ. του σχεδίου λειτουργιών 
δικτύου και των σχεδίων επιδόσεων είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.

Τροπολογία 831
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου πρέπει να εκτελούνται με 
ανεξάρτητο, αμερόληπτο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Υπόκεινται σε 
κατάλληλη διαχείριση η οποία αναγνωρίζει 
τον διαχωρισμό των ευθυνών για την 
παροχή υπηρεσιών και τη ρύθμιση, όταν ο 
αρμόδιος φορέας που έχει οριστεί ως ο 
διαχειριστής δικτύου έχει επίσης 
ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, ο 
διαχειριστής δικτύου λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες του δικτύου ATM συνολικά και 
μεριμνά για την πλήρη συμμετοχή των 
χρηστών του εναέριου χώρου, των 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των 
φορέων εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
των στρατιωτικών αρχών.

3. Τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου πρέπει να εκτελούνται με 
ανεξάρτητο, αμερόληπτο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Υπόκεινται σε 
κατάλληλη διαχείριση η οποία αναγνωρίζει 
τον διαχωρισμό των ευθυνών για την 
παροχή υπηρεσιών και οποιασδήποτε 
άλλης δραστηριότητας ασκεί ο 
διαχειριστής δικτύου. Κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του, ο διαχειριστής 
δικτύου λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του 
δικτύου ATM συνολικά και μεριμνά για 
την πλήρη συμμετοχή των χρηστών του 
εναέριου χώρου, των παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, των φορέων 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και των 
στρατιωτικών αρχών.

Or. en

Τροπολογία 832
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου πρέπει να εκτελούνται με 
ανεξάρτητο, αμερόληπτο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Υπόκεινται σε 
κατάλληλη διαχείριση η οποία αναγνωρίζει 
τον διαχωρισμό των ευθυνών για την 
παροχή υπηρεσιών και τη ρύθμιση, όταν ο 
αρμόδιος φορέας που έχει οριστεί ως ο 
διαχειριστής δικτύου έχει επίσης 
ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, ο 
διαχειριστής δικτύου λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες του δικτύου ATM συνολικά και 
μεριμνά για την πλήρη συμμετοχή των 
χρηστών του εναέριου χώρου, των 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των 
φορέων εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
των στρατιωτικών αρχών.

3. Τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου πρέπει να εκτελούνται με 
ανεξάρτητο, αμερόληπτο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Υπόκεινται σε 
κατάλληλη διαχείριση η οποία αναγνωρίζει 
τον διαχωρισμό των ευθυνών για την 
παροχή υπηρεσιών από οποιεσδήποτε 
άλλες δραστηριότητες ασκεί η οντότητα 
που έχει διοριστεί διαχειριστής δικτύου. 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο 
διαχειριστής δικτύου λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες του δικτύου ATM συνολικά και 
μεριμνά για την πλήρη συμμετοχή των 
χρηστών του εναέριου χώρου, των 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των 
φορέων εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
των στρατιωτικών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί η αρχή του διαχωρισμού της παροχής υπηρεσιών και της ρύθμισης. 
Θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι ο διαχειριστής δικτύου αποτελεί μια λειτουργία της ΕΕ και η 
οντότητα στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή αυτής της λειτουργίας πρέπει να είναι ανεξάρτητη 
από κάθε ρυθμιστικό όργανο. 

Τροπολογία 833
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο διαχειριστής δικτύου συμβάλλει 
στην εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου με 
τη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο τον 
ασφαλή και αποδοτικό σχεδιασμό και 
λειτουργία του δικτύου υπό κανονικές 
συνθήκες και συνθήκες κρίσης, καθώς και 

4. Ο διαχειριστής δικτύου συμβάλλει 
στην εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου με 
τη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο τον 
ασφαλή και αποδοτικό σχεδιασμό και 
λειτουργία του δικτύου υπό κανονικές 
συνθήκες και συνθήκες κρίσης, καθώς και 
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μέτρων που έχουν ως στόχο τη διαρκή 
βελτίωση των λειτουργιών δικτύου στον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και των 
συνολικών επιδόσεων του δικτύου, ιδίως 
όσον αφορά την εφαρμογή του 
συστήματος επιδόσεων. Στα μέτρα που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου 
συνυπολογίζεται η ανάγκη πλήρους 
ενσωμάτωσης των αερολιμένων στο 
δίκτυο.

μέτρων που έχουν ως στόχο τη διαρκή 
βελτίωση των λειτουργιών δικτύου στον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και των 
συνολικών επιδόσεων του δικτύου, ιδίως 
όσον αφορά την εφαρμογή του 
συστήματος επιδόσεων, πρωτίστως σε 
σχέση με τη μείωση εκπομπών που 
επηρεάζουν το κλίμα σύμφωνα με τους 
στόχους του ευρωπαϊκού νόμου για το 
κλίμα και της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνία. Στα μέτρα που λαμβάνει ο 
διαχειριστής δικτύου συνυπολογίζεται η 
ανάγκη επαρκούς ενσωμάτωσης των 
αερολιμένων στο δίκτυο με πρωταρχικό 
στόχο την ελαχιστοποίηση του αριθμού 
περιττών πτήσεων και των ενδιάμεσων 
στάσεων.

Or. en

Τροπολογία 834
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο διαχειριστής δικτύου συμβάλλει 
στην εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου με 
τη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο τον 
ασφαλή και αποδοτικό σχεδιασμό και 
λειτουργία του δικτύου υπό κανονικές 
συνθήκες και συνθήκες κρίσης, καθώς και 
μέτρων που έχουν ως στόχο τη διαρκή 
βελτίωση των λειτουργιών δικτύου στον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και των 
συνολικών επιδόσεων του δικτύου, ιδίως 
όσον αφορά την εφαρμογή του 
συστήματος επιδόσεων. Στα μέτρα που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου 
συνυπολογίζεται η ανάγκη πλήρους 
ενσωμάτωσης των αερολιμένων στο 
δίκτυο.

4. Ο διαχειριστής δικτύου συμβάλλει 
στην εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου με 
τη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο τον 
ασφαλή και αποδοτικό σχεδιασμό και 
λειτουργία του δικτύου υπό κανονικές 
συνθήκες και συνθήκες κρίσης, καθώς και 
μέτρων που έχουν ως στόχο τη διαρκή 
βελτίωση των λειτουργιών δικτύου στον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και των 
συνολικών επιδόσεων του δικτύου, ιδίως 
όσον αφορά την εφαρμογή του 
συστήματος επιδόσεων. Στα μέτρα που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου 
συνυπολογίζεται η ανάγκη πλήρους 
ενσωμάτωσης των αερολιμένων στο 
δίκτυο, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν 
υφίστανται αρνητικοί περιορισμοί σε 
τοπικό επίπεδο και να είναι εγγυημένη η 
τήρηση των εκάστοτε τοπικών σχεδίων 



AM\1223970EL.docx 85/145 PE680.905v01-00

EL

επίδοσης και στόχων επίδοσης.

Or. de

Τροπολογία 835
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο διαχειριστής δικτύου συμβάλλει 
στην εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου με 
τη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο τον 
ασφαλή και αποδοτικό σχεδιασμό και 
λειτουργία του δικτύου υπό κανονικές 
συνθήκες και συνθήκες κρίσης, καθώς και 
μέτρων που έχουν ως στόχο τη διαρκή 
βελτίωση των λειτουργιών δικτύου στον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και των 
συνολικών επιδόσεων του δικτύου, ιδίως 
όσον αφορά την εφαρμογή του 
συστήματος επιδόσεων. Στα μέτρα που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου 
συνυπολογίζεται η ανάγκη πλήρους 
ενσωμάτωσης των αερολιμένων στο 
δίκτυο.

4. Ο διαχειριστής δικτύου συμβάλλει 
στην εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου με 
τη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο τον 
ασφαλή και αποδοτικό σχεδιασμό και 
λειτουργία των επιχειρησιακών 
ενδιαφερόμενων μερών εντός του δικτύου 
υπό κανονικές συνθήκες και συνθήκες 
κρίσης, καθώς και μέτρων που έχουν ως 
στόχο τη διαρκή βελτίωση των 
λειτουργιών δικτύου στον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Ουρανό και των συνολικών 
επιδόσεων του δικτύου, ιδίως όσον αφορά 
την εφαρμογή του συστήματος επιδόσεων. 
Στα μέτρα που λαμβάνει ο διαχειριστής 
δικτύου συνυπολογίζεται η ανάγκη 
πλήρους ενσωμάτωσης των αερολιμένων 
στο δίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας σε επίπεδο δικτύου, εκτελείται από 
ενδιαφερόμενα μέρη, και όχι από τον διαχειριστή δικτύου, και αυτό θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται δεόντως στο κείμενο.

Τροπολογία 836
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο διαχειριστής δικτύου συμβάλλει 
στην εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου με 
τη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο τον 
ασφαλή και αποδοτικό σχεδιασμό και 
λειτουργία του δικτύου υπό κανονικές 
συνθήκες και συνθήκες κρίσης, καθώς και 
μέτρων που έχουν ως στόχο τη διαρκή 
βελτίωση των λειτουργιών δικτύου στον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και των 
συνολικών επιδόσεων του δικτύου, ιδίως 
όσον αφορά την εφαρμογή του 
συστήματος επιδόσεων. Στα μέτρα που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου 
συνυπολογίζεται η ανάγκη πλήρους 
ενσωμάτωσης των αερολιμένων στο 
δίκτυο.

4. Ο διαχειριστής δικτύου συμβάλλει 
στην εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου με 
τη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο τον 
ασφαλή και αποδοτικό σχεδιασμό και 
λειτουργία των επιχειρησιακών 
ενδιαφερόμενων μερών εντός του δικτύου 
υπό κανονικές συνθήκες και συνθήκες 
κρίσης, καθώς και μέτρων που έχουν ως 
στόχο τη διαρκή βελτίωση των 
λειτουργιών δικτύου στον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Ουρανό και των συνολικών 
επιδόσεων του δικτύου, ιδίως όσον αφορά 
την εφαρμογή του συστήματος επιδόσεων. 
Στα μέτρα που λαμβάνει ο διαχειριστής 
δικτύου συνυπολογίζεται η ανάγκη 
πλήρους ενσωμάτωσης των αερολιμένων 
στο δίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας σε επίπεδο δικτύου, εκτελείται από 
ενδιαφερόμενα μέρη και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται δεόντως στο κείμενο.

Τροπολογία 837
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο διαχειριστής δικτύου συμβάλλει 
στην εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου με 
τη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο τον 
ασφαλή και αποδοτικό σχεδιασμό και 
λειτουργία του δικτύου υπό κανονικές 
συνθήκες και συνθήκες κρίσης, καθώς και 
μέτρων που έχουν ως στόχο τη διαρκή 
βελτίωση των λειτουργιών δικτύου στον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και των 
συνολικών επιδόσεων του δικτύου, ιδίως 

4. Ο διαχειριστής δικτύου συμβάλλει 
στην εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου με 
τη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο τον 
ασφαλή και αποδοτικό σχεδιασμό και 
λειτουργία του δικτύου υπό κανονικές 
συνθήκες και συνθήκες κρίσης δικτύου, 
καθώς και μέτρων που έχουν ως στόχο τη 
διαρκή βελτίωση των λειτουργιών δικτύου 
στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και των 
συνολικών επιδόσεων του δικτύου, ιδίως 
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όσον αφορά την εφαρμογή του 
συστήματος επιδόσεων. Στα μέτρα που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου 
συνυπολογίζεται η ανάγκη πλήρους 
ενσωμάτωσης των αερολιμένων στο 
δίκτυο.

όσον αφορά την εφαρμογή του 
συστήματος επιδόσεων. Στα μέτρα που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου 
συνυπολογίζεται η ανάγκη πλήρους 
ενσωμάτωσης των αερολιμένων στο 
δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 838
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο διαχειριστής δικτύου συμβάλλει 
στην εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου 
με τη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο 
τον ασφαλή και αποδοτικό σχεδιασμό και 
λειτουργία του δικτύου υπό κανονικές 
συνθήκες και συνθήκες κρίσης, καθώς και 
μέτρων που έχουν ως στόχο τη διαρκή 
βελτίωση των λειτουργιών δικτύου στον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και των 
συνολικών επιδόσεων του δικτύου, ιδίως 
όσον αφορά την εφαρμογή του 
συστήματος επιδόσεων. Στα μέτρα που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου 
συνυπολογίζεται η ανάγκη πλήρους 
ενσωμάτωσης των αερολιμένων στο 
δίκτυο.

4. Ο διαχειριστής δικτύου εκτελεί τις 
λειτουργίες δικτύου με τη λήψη μη 
δεσμευτικών μέτρων που έχουν ως στόχο 
τον ασφαλή και αποδοτικό σχεδιασμό και 
λειτουργία του δικτύου υπό κανονικές 
συνθήκες και συνθήκες κρίσης, καθώς και 
άλλων μη δεσμευτικών μέτρων που έχουν 
ως στόχο τη διαρκή βελτίωση των 
λειτουργιών δικτύου στον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Ουρανό και των συνολικών 
επιδόσεων του δικτύου, ιδίως όσον αφορά 
την εφαρμογή του συστήματος επιδόσεων. 
Ο διαχειριστής δικτύου ενσωματώνει 
πλήρως τους αερολιμένες στο δίκτυο με 
τη χρήση διαδικασιών συλλογικής λήψης 
αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι ο λόγος για τον οποίο ο κανονισμός δεν προβλέπει μηχανισμό 
προσφυγής όσον αφορά τις αποφάσεις του διαχειριστή δικτύου είναι ότι οι αποφάσεις αυτές δεν 
έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, και επομένως δεν είναι δεσμευτικές.

Τροπολογία 839
Karima Delli



PE680.905v01-00 88/145 AM\1223970EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο διαχειριστής δικτύου 
συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι στόχοι επιδόσεων 
του άρθρου 10 αντικατοπτρίζονται 
επαρκώς στη χωρητικότητα που πρέπει να 
παρέχουν οι επιμέρους πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και έχουν συμφωνηθεί 
μεταξύ του διαχειριστή δικτύου και των εν 
λόγω παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
στο σχέδιο λειτουργιών δικτύου.

5. Ο διαχειριστής δικτύου 
συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι στόχοι επιδόσεων 
του άρθρου 10, ιδίως όσων αφορούν το 
κλίμα και το περιβάλλον, 
αντικατοπτρίζονται επαρκώς στον 
σχεδιασμό συνολικής χωρητικότητας, 
καθώς και στη μερική χωρητικότητα που 
πρέπει να παρέχουν οι επιμέρους πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και έχουν 
συμφωνηθεί μεταξύ του διαχειριστή 
δικτύου και των εν λόγω παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο σχέδιο 
λειτουργιών δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 840
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο διαχειριστής δικτύου 
συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι στόχοι επιδόσεων 
του άρθρου 10 αντικατοπτρίζονται 
επαρκώς στη χωρητικότητα που πρέπει να 
παρέχουν οι επιμέρους πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και έχουν συμφωνηθεί 
μεταξύ του διαχειριστή δικτύου και των εν 
λόγω παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
στο σχέδιο λειτουργιών δικτύου.

5. Ο διαχειριστής δικτύου 
συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι στόχοι επιδόσεων 
του άρθρου 10 αντικατοπτρίζονται 
επαρκώς στη χωρητικότητα που πρέπει να 
παρέχουν οι επιμέρους πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας και έχουν 
συμφωνηθεί μεταξύ του διαχειριστή 
δικτύου και των εν λόγω παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στο 
σχέδιο λειτουργιών δικτύου.

Or. en
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Τροπολογία 841
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο διαχειριστής δικτύου 
συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι στόχοι 
επιδόσεων του άρθρου 10 
αντικατοπτρίζονται επαρκώς στη 
χωρητικότητα που πρέπει να παρέχουν οι 
επιμέρους πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και έχουν συμφωνηθεί 
μεταξύ του διαχειριστή δικτύου και των εν 
λόγω παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
στο σχέδιο λειτουργιών δικτύου.

5. Ο διαχειριστής δικτύου 
συνεργάζεται στενά με τον ΦΕΕ, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι στόχοι επιδόσεων του 
άρθρου 10 αντικατοπτρίζονται επαρκώς 
στη χωρητικότητα που πρέπει να παρέχουν 
οι επιμέρους πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και έχουν συμφωνηθεί 
μεταξύ του διαχειριστή δικτύου και των εν 
λόγω παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
στο σχέδιο λειτουργιών δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 842
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο διαχειριστής δικτύου: 6. Ο διαχειριστής δικτύου, σε 
συντονισμό με τα επιχειρησιακά 
ενδιαφερόμενα μέρη που συμβάλλουν στο 
σχέδιο λειτουργιών δικτύου μέσω 
κατάλληλης διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων:

Or. en

Τροπολογία 843
Karima Delli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποφασίζει επιμέρους μέτρα για 
την υλοποίηση των λειτουργιών δικτύου 
και τη στήριξη της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του δεσμευτικού σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
δεσμευτικών στόχων επιδόσεων·

α) αποφασίζει επιμέρους μέτρα για 
την υλοποίηση των λειτουργιών δικτύου 
και τη στήριξη της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του δεσμευτικού σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
δεσμευτικών στόχων επιδόσεων· Στα εν 
λόγω μεμονωμένα μέτρα περιλαμβάνεται 
η εξουσία διόρθωσης υποβληθέντος 
σχεδίου πτήσης προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι κλιματικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σύμφωνα 
με το επιχειρησιακό πλαίσιο, οπότε δεν 
ισχύει η παράγραφος 7·

Or. en

Τροπολογία 844
Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Pierre Karleskind

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποφασίζει επιμέρους μέτρα για 
την υλοποίηση των λειτουργιών δικτύου 
και τη στήριξη της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του δεσμευτικού σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
δεσμευτικών στόχων επιδόσεων·

α) αποφασίζει επιμέρους μέτρα για 
την υλοποίηση των λειτουργιών δικτύου 
και τη στήριξη της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του δεσμευτικού σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
δεσμευτικών στόχων επιδόσεων· Στα εν 
λόγω μέτρα συμπεριλαμβάνεται η 
διόρθωση κατατεθειμένων σχεδίων 
πτήσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 
περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 7.

Or. fr
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Τροπολογία 845
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποφασίζει επιμέρους μέτρα για 
την υλοποίηση των λειτουργιών δικτύου 
και τη στήριξη της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του δεσμευτικού σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
δεσμευτικών στόχων επιδόσεων·

α) προτείνει, σε συντονισμό με τα 
επιχειρησιακά ενδιαφερόμενα μέρη, 
μέτρα για την υλοποίηση των λειτουργιών 
δικτύου και τη στήριξη της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
δεσμευτικών στόχων επιδόσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του ρόλου και των εξουσιών της εντεταλμένης 
οντότητας. Το σχέδιο λειτουργιών δικτύου θα αποτελεί (εθελούσια) δέσμευση των 
επιχειρησιακών ενδιαφερόμενων μερών οι οποίοι δεσμεύονται είτε από τα σχέδια επιδόσεων ή 
κανονισμούς. Το σχέδιο λειτουργιών δικτύου, ως εξελισσόμενο/δυναμικό σχέδιο, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί νομικά δεσμευτικό.

Τροπολογία 846
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποφασίζει επιμέρους μέτρα για 
την υλοποίηση των λειτουργιών δικτύου 
και τη στήριξη της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του δεσμευτικού σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
δεσμευτικών στόχων επιδόσεων·

α) βάσει διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων, αποφασίζει επιμέρους 
μέτρα για την υλοποίηση των λειτουργιών 
δικτύου και τη στήριξη της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του 
δεσμευτικού σχεδίου λειτουργιών δικτύου 
και της επίτευξης των δεσμευτικών στόχων 
επιδόσεων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η αναφορά της «διαδικασίας συλλογικής λήψης αποφάσεων» του άρθρου 2 
σημείο 26.

Τροπολογία 847
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποφασίζει επιμέρους μέτρα για 
την υλοποίηση των λειτουργιών δικτύου 
και τη στήριξη της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του δεσμευτικού σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
δεσμευτικών στόχων επιδόσεων·

α) προτείνει, σε συντονισμό με 
επιχειρησιακά ενδιαφερόμενα μέρη, 
επιμέρους μέτρα για την υλοποίηση των 
λειτουργιών δικτύου και τη στήριξη της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
στόχων επιδόσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο λειτουργιών δικτύου θα αποτελεί (εθελούσια) δέσμευση των επιχειρησιακών 
ενδιαφερόμενων μερών οι οποίοι δεσμεύονται είτε από τα σχέδια επιδόσεων ή κανονισμούς. Το 
σχέδιο λειτουργιών δικτύου, ως εξελισσόμενο/δυναμικό σχέδιο, δεν μπορεί να θεωρηθεί νομικά 
δεσμευτικό. 

Τροπολογία 848
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποφασίζει επιμέρους μέτρα για 
την υλοποίηση των λειτουργιών δικτύου 
και τη στήριξη της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του δεσμευτικού σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
δεσμευτικών στόχων επιδόσεων·

α) αποφασίζει διορθωτικά μέτρα για 
τη στήριξη της υλοποίησης των 
λειτουργιών δικτύου και τη στήριξη της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
τιμών κατανομής·



AM\1223970EL.docx 93/145 PE680.905v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 849
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Caroline Nagtegaal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποφασίζει επιμέρους μέτρα για 
την υλοποίηση των λειτουργιών δικτύου 
και τη στήριξη της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του δεσμευτικού σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
δεσμευτικών στόχων επιδόσεων·

α) αποφασίζει επιμέρους μέτρα για 
την υλοποίηση των λειτουργιών δικτύου 
και τη στήριξη της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του δεσμευτικού σχεδίου 
λειτουργιών δικτύου και της επίτευξης των 
στόχων επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 850
Kosma Złotowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή 
και χρήσιμες πληροφορίες στον Οργανισμό 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
σχετικά με την εγκατάσταση της υποδομής 
του δικτύου ATM σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM, με 
ειδικότερο στόχο τον προσδιορισμό των 
αναγκαίων επενδύσεων για το δίκτυο.

β) στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα 
επιχειρησιακά ενδιαφερόμενα μέρη, 
παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και 
χρήσιμες πληροφορίες στον Οργανισμό 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
σχετικά με την παρακολούθηση της 
υποδομής που απαιτείται για την εκτέλεση 
των λειτουργιών δικτύου, με ειδικότερο 
στόχο τον προσδιορισμό των αναγκαίων 
επενδύσεων για το δίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασαφηνιστούν περαιτέρω οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του διαχειριστή 
δικτύου, τα επιχειρησιακά ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία 
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παροχής συμβουλών στην Επιτροπή και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών στον ΦΕΕ.

Τροπολογία 851
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή 
και χρήσιμες πληροφορίες στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ σχετικά με την εγκατάσταση 
της υποδομής του δικτύου ATM σύμφωνα 
με το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM, 
με ειδικότερο στόχο τον προσδιορισμό των 
αναγκαίων επενδύσεων για το δίκτυο.

β) στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα 
επιχειρησιακά ενδιαφερόμενα μέρη, 
παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή και 
χρήσιμες πληροφορίες στον ΦΕΕ σχετικά 
με την εγκατάσταση της υποδομής του 
δικτύου ATM σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
γενικό πρόγραμμα ATM, με ειδικότερο 
στόχο τον προσδιορισμό των αναγκαίων 
επενδύσεων για το δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 852
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου.

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων και σε ευθυγράμμιση 
με το κεφάλαιο ΙΙΙ άρθρο 18 
παράγραφος 3 του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/123. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου και ταυτοχρόνως εξασφαλίζει ότι 
θα είναι δίκαιη, ισόρροπη και χωρίς 
αποκλεισμούς η προσέγγιση στις 
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απαιτήσεις επιδόσεων και στα σχέδια 
επιδόσεων της εναέριας κυκλοφορίας για 
την άφιξη και την αναχώρηση των 
πτήσεων στα αεροδρόμια.

Or. de

Τροπολογία 853
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου.

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου συνεκτιμώντας τα ουσιώδη 
συμφέροντα των κρατών μελών όσον 
αφορά την ασφάλειά τους και την 
ικανότητά τους να λειτουργούν ως 
θεματοφύλακες της εθνικής ασφάλειας.

Or. fr

Τροπολογία 854
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 
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δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου.

δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου, λαμβανομένων υπόψη των 
ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας των 
κρατών μελών και της αρμοδιότητάς 
τους όσον αφορά τη διασφάλιση της 
εθνικής ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 855
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου.

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
των ανησυχιών σχετικά με την τοπική 
ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 856
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου.

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου, χωρίς να διακυβεύεται η τοπική 
ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 857
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου.

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων, εκτός των λόγων που 
ορίζονται στην παράγραφο 6 στοιχείο α). 
Τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία 
συλλογικής λήψης αποφάσεων ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου. Η διαδικασία 
συλλογικής λήψης αποφάσεων προάγει τα 
συμφέροντα του δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 858
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου.

7. Ο διαχειριστής δικτύου λαμβάνει 
αποφάσεις μέσω διαδικασίας συλλογικής 
λήψης αποφάσεων. Τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων ενεργούν στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργίας και των επιδόσεων του 
δικτύου. Η διαδικασία συλλογικής λήψης 
αποφάσεων προάγει τα συμφέροντα του 
δικτύου και ταυτόχρονα επιδιώκει τη 
συγκατάθεση των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 859
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη αποφαίνονται για 
πτυχές που άπτονται του σχεδιασμού 
δομών εναέριου χώρου πλην όσων 
αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 
και 3. Για αυτόν τον λόγο, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τη ζήτηση εναέριας 
κυκλοφορίας, την εποχικότητα και την 
πολυπλοκότητα της εναέριας κυκλοφορίας 
και των σχεδίων επιδόσεων. Προτού 
αποφανθούν για τις ανωτέρω πτυχές, 
διαβουλεύονται με τους ενδιαφερόμενους 
χρήστες του εναέριου χώρου ή τις ομάδες 
που εκπροσωπούν τους εν λόγω χρήστες 
του εναερίου χώρου και τις στρατιωτικές 
αρχές, κατά περίπτωση.

9. Τα κράτη μέλη αποφαίνονται για 
πτυχές που άπτονται του σχεδιασμού 
δομών εναέριου χώρου πλην όσων 
αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 
και 3. Για αυτόν τον λόγο, τα κράτη μέλη 
δύνανται να λαμβάνουν υπόψη έναν 
βαθμό εποχικότητας, με την επιφύλαξη 
της πραγματικής εφικτότητας δεδομένης 
της πολυπλοκότητας της εναέριας 
κυκλοφορίας και των σχεδίων επιδόσεων, 
ιδίως διασφαλίζοντας συνολική 
συμμόρφωση με τους στόχους για μείωση 
των εκπομπών που επηρεάζουν το κλίμα. 
Προτού αποφανθούν για τις ανωτέρω 
πτυχές, διαβουλεύονται με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων του 
τομέα, τους ενδιαφερόμενους χρήστες του 
εναέριου χώρου ή τις ομάδες που 
εκπροσωπούν τους εν λόγω χρήστες του 
εναερίου χώρου, τους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες στους τομείς του 
κλίματος και του περιβάλλοντος και τις 
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στρατιωτικές αρχές, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 860
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη αποφαίνονται για 
πτυχές που άπτονται του σχεδιασμού 
δομών εναέριου χώρου πλην όσων 
αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 
και 3. Για αυτόν τον λόγο, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τη ζήτηση εναέριας 
κυκλοφορίας, την εποχικότητα και την 
πολυπλοκότητα της εναέριας κυκλοφορίας 
και των σχεδίων επιδόσεων. Προτού 
αποφανθούν για τις ανωτέρω πτυχές, 
διαβουλεύονται με τους ενδιαφερόμενους 
χρήστες του εναέριου χώρου ή τις ομάδες 
που εκπροσωπούν τους εν λόγω χρήστες 
του εναερίου χώρου και τις στρατιωτικές 
αρχές, κατά περίπτωση.

9. Τα κράτη μέλη αποφαίνονται για 
πτυχές που άπτονται του σχεδιασμού 
δομών εναέριου χώρου πλην όσων 
αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. 
Για αυτόν τον λόγο, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τη ζήτηση εναέριας 
κυκλοφορίας, την εποχικότητα και την 
πολυπλοκότητα της εναέριας κυκλοφορίας 
και των σχεδίων επιδόσεων και λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις ανάγκες των 
ενδιαφερόμενων χρηστών του εναέριου 
χώρου ή των ομάδων που εκπροσωπούν 
τους εν λόγω χρήστες του εναερίου χώρου 
και των στρατιωτικών αρχών, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τη διατύπωση της παραγράφου 9 όπως προτείνεται από την Επιτροπή, πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν αναφέρονται συγκεκριμένες δομές εναέριου χώρου στις παραγράφους 2 και 
3. Η μόνη αναφορά γίνεται στις ευρωπαϊκές δομές εναέριου χώρου, αλλά ο όρος αυτός δεν 
ορίζεται στον κανονισμό. Η επίλυση τέτοιου είδους θεμάτων θα πρέπει να εναπόκειται στα 
κράτη μέλη, καθώς τα θέματα αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές συνθήκες.

Τροπολογία 861
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη. Οι χρήστες 
του εναερίου χώρου συμμετέχουν επίσης 
στη διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Η Επιτροπή 
εγκρίνει μέτρα για τον τρόπο 
διαβούλευσης και συμμετοχής των 
χρηστών του εναερίου χώρου στη 
διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες του εναέριου χώρου συμμετέχουν ήδη σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τον ορισμό 
των σχεδίων επιδόσεων, καθώς και στην κοινή επιχείρηση SESAR και τη νέα εταιρική σχέση 
για την εγκατάσταση του SESAR. Η διάταξη δεν επιφέρει προστιθέμενη αξία αλλά μόνο 
επιπλέον επιβάρυνση.

Τροπολογία 862
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
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θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη. Οι χρήστες 
του εναερίου χώρου συμμετέχουν επίσης 
στη διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Η Επιτροπή 
εγκρίνει μέτρα για τον τρόπο 
διαβούλευσης και συμμετοχής των 
χρηστών του εναερίου χώρου στη 
διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη.

Or. en

Τροπολογία 863
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη. Οι χρήστες 

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
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του εναερίου χώρου συμμετέχουν επίσης 
στη διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Η Επιτροπή 
εγκρίνει μέτρα για τον τρόπο 
διαβούλευσης και συμμετοχής των 
χρηστών του εναερίου χώρου στη 
διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση σχετικά με τη συμμετοχή των χρηστών του εναέριου χώρου στη διαδικασία έγκρισης 
των στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων είναι αβάσιμη, δεδομένου ότι οι χρήστες του εναέριου 
χώρου συμμετέχουν ήδη σε εθνικό επίπεδο / επίπεδο λειτουργικών τμημάτων του εναέριου 
χώρου όσον αφορά τον ορισμό των σχεδίων επιδόσεων, καθώς και στην κοινή επιχείρηση 
SESAR και τη νέα εταιρική σχέση για την εγκατάσταση του SESAR. Η διάταξη δεν επιφέρει 
προστιθέμενη αξία αλλά μόνο επιπλέον επιβάρυνση.

Τροπολογία 864
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη. Οι χρήστες 
του εναερίου χώρου συμμετέχουν επίσης 
στη διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Η Επιτροπή 

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη.
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εγκρίνει μέτρα για τον τρόπο 
διαβούλευσης και συμμετοχής των 
χρηστών του εναερίου χώρου στη 
διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για συμμετοχή των χρηστών του εναέριου χώρου στη διαδικασία έγκρισης 
στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων είναι υπερβολική. Ο ρόλος των χρηστών του εναέριου 
χώρου θα πρέπει να περιορίζεται στη διαβούλευση. Η διαβούλευση αυτή πραγματοποιείται επί 
του παρόντος, μεταξύ άλλων, κατά την ανάπτυξη του σχεδίου επιδόσεων, δεδομένου ότι τα 
σημαντικά επενδυτικά σχέδια αποτελούν στοιχείο των σχεδίων επιδόσεων. 

Τροπολογία 865
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη. Οι χρήστες 
του εναερίου χώρου συμμετέχουν επίσης 
στη διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Η Επιτροπή εγκρίνει 
μέτρα για τον τρόπο διαβούλευσης και 
συμμετοχής των χρηστών του εναερίου 
χώρου στη διαδικασία έγκρισης 
στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων. Οι εν 

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη. Οι χρήστες 
του εναερίου χώρου συμμετέχουν επίσης 
στη διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων, ιδίως σε ό,τι αφορά 
πτυχές που απαιτούν συγχρονισμό μεταξύ 
της ανάπτυξης εναέριου εξοπλισμού και 
εξοπλισμού εδάφους. Η Επιτροπή εγκρίνει 
μέτρα για τον τρόπο διαβούλευσης και 
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λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

συμμετοχής των χρηστών του εναερίου 
χώρου, του Οργανισμού στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ και του 
διαχειριστή δικτύου στη διαδικασία 
κατάρτισης και έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή τους με το γενικό 
πρόγραμμα ΑΤΜ και τα κοινά έργα για τα 
οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 35. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 866
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη. Οι χρήστες 
του εναερίου χώρου συμμετέχουν επίσης 
στη διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Η Επιτροπή 
εγκρίνει μέτρα για τον τρόπο 
διαβούλευσης και συμμετοχής των 
χρηστών του εναερίου χώρου στη 
διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.
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προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 867
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη. Οι χρήστες 
του εναερίου χώρου συμμετέχουν επίσης 
στη διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Η Επιτροπή 
εγκρίνει μέτρα για τον τρόπο 
διαβούλευσης και συμμετοχής των 
χρηστών του εναερίου χώρου στη 
διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου και τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων, καθώς και επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες και σχετικές μη 
κυβερνητικές οργανώσεις στον τομέα του 
κλίματος και του περιβάλλοντος, σχετικά 
με όλα τα μείζονα ζητήματα που 
σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, όπως 
όσων προκύπτουν από τις προσπάθειες 
για απαιτούμενη μείωση των εκπομπών, 
ή για στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη.

Or. en

Τροπολογία 868
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη. Οι χρήστες 
του εναερίου χώρου συμμετέχουν επίσης 
στη διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Η Επιτροπή εγκρίνει 
μέτρα για τον τρόπο διαβούλευσης και 
συμμετοχής των χρηστών του εναερίου 
χώρου στη διαδικασία έγκρισης 
στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 37 
παράγραφος 3.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
να διαβουλεύονται με τους 
ενδιαφερόμενους χρήστες του εναέριου 
χώρου σχετικά με όλα τα μείζονα 
ζητήματα που σχετίζονται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών αλλαγών 
διαμορφώσεων του εναερίου χώρου, ή για 
στρατηγικές επενδύσεις με καίριες 
επιπτώσεις στη διαχείριση εναέριας 
κυκλοφορίας και στην παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και/ή στα τέλη. Οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς που λαμβάνουν 
μέρος στη διαβούλευση και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων 
συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης 
στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων και 
στην εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για 
τον εναέριο χώρο. Η Επιτροπή εγκρίνει 
μέτρα για τον τρόπο διαβούλευσης και 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων 
στη διαδικασία έγκρισης στρατηγικών 
επενδυτικών σχεδίων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 3.

Or. de

Τροπολογία 869
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της κοινής 
πολιτικής μεταφορών, διασφαλίζουν ότι 
θεσπίζονται ή ανανεώνονται γραπτές 
συμφωνίες μεταξύ των αρμοδίων 
πολιτικών και στρατιωτικών αρχών ή 
ισότιμες νομικές ρυθμίσεις όσον αφορά 

Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της κοινής 
πολιτικής μεταφορών, διασφαλίζουν ότι 
θεσπίζονται ή ανανεώνονται γραπτές 
συμφωνίες μεταξύ των αρμοδίων 
πολιτικών και στρατιωτικών αρχών ή 
ισότιμες νομικές ρυθμίσεις όσον αφορά 
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στη διαχείριση συγκεκριμένων τμημάτων 
εναέριου χώρου και ενημερώνουν σχετικά 
την Επιτροπή.

στη διαχείριση συγκεκριμένων τμημάτων 
εναέριου χώρου και ενημερώνουν σχετικά 
την Επιτροπή. Για να ενισχύσει τη 
συνεργασία του πολιτικού με τον 
στρατιωτικό τομέα (ευέλικτη χρήση του 
εναέριου χώρου), η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές διατάξεις δυνάμει της 
διαδικασίας του άρθρου 37 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 870
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τη γενική εναέρια 
κυκλοφορία, τα σχετικά επιχειρησιακά 
δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα σε 
πραγματικό χρόνο, χωρίς διακρίσεις και με 
την επιφύλαξη της προστασίας από 
έκνομες ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας, από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους 
χρήστες του εναέριου χώρου, τους 
αερολιμένες και τον διαχειριστή δικτύου, 
τόσο σε διασυνοριακή βάση όσο και σε 
επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω διαθεσιμότητα 
είναι προς όφελος πιστοποιημένων ή 
δηλωμένων παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, οντοτήτων που έχουν 
αποδεδειγμένο ενδιαφέρον να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, χρηστών του εναέριου 
χώρου και αερολιμένων, καθώς και του 
διαχειριστή δικτύου. Τα δεδομένα 
χρησιμοποιούνται μόνον για 
επιχειρησιακούς σκοπούς.

1. Όσον αφορά τη γενική εναέρια 
κυκλοφορία, τα σχετικά επιχειρησιακά 
δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα σε 
πραγματικό χρόνο, χωρίς διακρίσεις και με 
την επιφύλαξη της προστασίας από 
έκνομες ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας, από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους 
χρήστες του εναέριου χώρου, τους 
αερολιμένες και τον διαχειριστή δικτύου, 
τόσο σε διασυνοριακή βάση όσο και σε 
επίπεδο Ένωσης, αρκεί τα εν λόγω 
δεδομένα να είναι απαραίτητα για τις 
διαδικασίες ελέγχου που διενεργούν οι 
συμμετέχοντες ενδιαφερόμενοι φορείς. Η 
εν λόγω διαθεσιμότητα είναι προς όφελος 
πιστοποιημένων ή δηλωμένων παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
οντοτήτων που έχουν αποδεδειγμένο 
ενδιαφέρον να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
χρηστών του εναέριου χώρου και 
αερολιμένων, καθώς και του διαχειριστή 
δικτύου. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται 
μόνον για επιχειρησιακούς σκοπούς. Ο 
πάροχος δεδομένων και ο αποδέκτης 
τους, η κατηγορία των δεδομένων και ο 
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σκοπός παροχής τους πρέπει να ορίζονται 
με ακρίβεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα δεδομένα είναι συνεκτικά και ότι 
μπορούν να αντληθούν από τεχνική, 
λειτουργική και οικονομική άποψη.

Or. de

Τροπολογία 871
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τη γενική εναέρια 
κυκλοφορία, τα σχετικά επιχειρησιακά 
δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα σε 
πραγματικό χρόνο, χωρίς διακρίσεις και 
με την επιφύλαξη της προστασίας από 
έκνομες ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας, από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους 
χρήστες του εναέριου χώρου, τους 
αερολιμένες και τον διαχειριστή δικτύου, 
τόσο σε διασυνοριακή βάση όσο και σε 
επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω 
διαθεσιμότητα είναι προς όφελος 
πιστοποιημένων ή δηλωμένων παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
οντοτήτων που έχουν αποδεδειγμένο 
ενδιαφέρον να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
χρηστών του εναέριου χώρου και 
αερολιμένων, καθώς και του διαχειριστή 
δικτύου. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται 
μόνον για επιχειρησιακούς σκοπούς.

1. Ορισμένα είδη επιχειρησιακών 
δεδομένων που αφορούν τη γενική 
εναέρια κυκλοφορία καθίστανται 
διαθέσιμα από τα επιχειρησιακά 
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να 
διευκολύνεται η επιχειρησιακή 
αποδοτικότητα. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 36, προκειμένου να 
καθορίσει το πεδίο εφαρμογής των εν 
λόγω επιχειρησιακών δεδομένων τα 
οποία παρέχονται σε πιστοποιημένους ή 
δηλωμένους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, παρόχους 
υπηρεσιών στρατιωτικής εναέριας 
κυκλοφορίας, χρήστες του εναέριου 
χώρου και αερολιμένες, καθώς και στον 
διαχειριστή δικτύου, χωρίς διακρίσεις και 
με την επιφύλαξη της προστασίας από 
έκνομες ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας, από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους 
χρήστες του εναέριου χώρου, τους 
αερολιμένες και τον διαχειριστή δικτύου, 
καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες που 
αφορούν αυτή την παροχή δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
πτυχών και πτυχών που αφορούν την 
ευθύνη Τέτοιου είδους δεδομένα 
χρησιμοποιούνται για επιχειρησιακούς 
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σκοπούς μόνον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που υπάρχει σαφής ανάγκη για ρύθμιση της κοινοχρησίας δεδομένων και της 
πρόσβασης σε δεδομένα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, το τομεακό καθεστώς 
δεδομένων που προτείνεται ο κανονισμός δεν έχει ακόμη ωριμάσει. Ορισμένες πτυχές δεν έχουν 
ακόμη διασαφηνιστεί. Μεταξύ άλλων, στις πτυχές αυτές περιλαμβάνονται η νομική φύση των 
εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων, οι συνέπειες της αυξημένης έκθεσης σε ευθύνη, η 
χρηματοδότηση των απαραίτητων υποδομών, ο αντίκτυπος στις δομές της αγοράς, κλπ. Ως εκ 
τούτου, το άρθρο θα μπορούσε να διαγραφεί ή θα μπορούσε να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όταν η έννοια είναι ωριμότερη.

Τροπολογία 872
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τη γενική εναέρια 
κυκλοφορία, τα σχετικά επιχειρησιακά 
δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα σε 
πραγματικό χρόνο, χωρίς διακρίσεις και με 
την επιφύλαξη της προστασίας από 
έκνομες ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας, από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους 
χρήστες του εναέριου χώρου, τους 
αερολιμένες και τον διαχειριστή δικτύου, 
τόσο σε διασυνοριακή βάση όσο και σε 
επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω διαθεσιμότητα 
είναι προς όφελος πιστοποιημένων ή 
δηλωμένων παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, οντοτήτων που έχουν 
αποδεδειγμένο ενδιαφέρον να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, χρηστών του εναέριου 
χώρου και αερολιμένων, καθώς και του 
διαχειριστή δικτύου. Τα δεδομένα 
χρησιμοποιούνται μόνον για 
επιχειρησιακούς σκοπούς.

1. . Όσον αφορά τη γενική εναέρια 
κυκλοφορία, τα σχετικά επιχειρησιακά 
δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα σε 
πραγματικό χρόνο, χωρίς διακρίσεις και με 
την επιφύλαξη της προστασίας από 
έκνομες ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας, από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους 
χρήστες του εναέριου χώρου, τους 
αερολιμένες και τον διαχειριστή δικτύου, 
τόσο σε διασυνοριακή βάση όσο και σε 
επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω διαθεσιμότητα 
είναι προς όφελος πιστοποιημένων ή 
δηλωμένων παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, χρηστών του εναέριου 
χώρου και αερολιμένων, καθώς και του 
διαχειριστή δικτύου. Τα δεδομένα 
χρησιμοποιούνται μόνον για 
επιχειρησιακούς σκοπούς.

Or. en
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Τροπολογία 873
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τη γενική εναέρια 
κυκλοφορία, τα σχετικά επιχειρησιακά 
δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα σε 
πραγματικό χρόνο, χωρίς διακρίσεις και με 
την επιφύλαξη της προστασίας από 
έκνομες ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας, από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους 
χρήστες του εναέριου χώρου, τους 
αερολιμένες και τον διαχειριστή δικτύου, 
τόσο σε διασυνοριακή βάση όσο και σε 
επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω διαθεσιμότητα 
είναι προς όφελος πιστοποιημένων ή 
δηλωμένων παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, οντοτήτων που έχουν 
αποδεδειγμένο ενδιαφέρον να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, χρηστών του εναέριου 
χώρου και αερολιμένων, καθώς και του 
διαχειριστή δικτύου. Τα δεδομένα 
χρησιμοποιούνται μόνον για 
επιχειρησιακούς σκοπούς.

1. Όσον αφορά τη γενική εναέρια 
κυκλοφορία, τα σχετικά επιχειρησιακά 
δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα σε 
πραγματικό χρόνο, χωρίς διακρίσεις και με 
την επιφύλαξη της προστασίας από 
έκνομες ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας, από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους 
χρήστες του εναέριου χώρου, τους 
αερολιμένες και τον διαχειριστή δικτύου, 
τόσο σε διασυνοριακή βάση όσο και σε 
επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω διαθεσιμότητα 
είναι προς όφελος πιστοποιημένων ή 
δηλωμένων παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, παρόχων στρατιωτικής 
εναέριας κυκλοφορίας, οντοτήτων που 
έχουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, χρηστών του 
εναέριου χώρου και αερολιμένων, καθώς 
και του διαχειριστή δικτύου. Τα δεδομένα 
χρησιμοποιούνται μόνον για 
επιχειρησιακούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 874
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τη γενική εναέρια 
κυκλοφορία, τα σχετικά επιχειρησιακά 

1. Όσον αφορά τη γενική εναέρια 
κυκλοφορία, τα σχετικά επιχειρησιακά 
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δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα σε 
πραγματικό χρόνο, χωρίς διακρίσεις και με 
την επιφύλαξη της προστασίας από 
έκνομες ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας, από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους 
χρήστες του εναέριου χώρου, τους 
αερολιμένες και τον διαχειριστή δικτύου, 
τόσο σε διασυνοριακή βάση όσο και σε 
επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω διαθεσιμότητα 
είναι προς όφελος πιστοποιημένων ή 
δηλωμένων παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, οντοτήτων που έχουν 
αποδεδειγμένο ενδιαφέρον να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, χρηστών του εναέριου 
χώρου και αερολιμένων, καθώς και του 
διαχειριστή δικτύου. Τα δεδομένα 
χρησιμοποιούνται μόνον για 
επιχειρησιακούς σκοπούς.

δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα σε 
διαλειτουργικό μορφότυπο σε πραγματικό 
χρόνο, με διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και 
με την επιφύλαξη της προστασίας από 
έκνομες ενέργειες ή των συμφερόντων της 
πολιτικής άμυνας, από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους 
χρήστες του εναέριου χώρου, τους 
αερολιμένες και τον διαχειριστή δικτύου, 
τόσο σε διασυνοριακή βάση όσο και σε 
επίπεδο Ένωσης. Η εν λόγω διαθεσιμότητα 
είναι προς όφελος πιστοποιημένων ή 
δηλωμένων παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, οντοτήτων που έχουν 
αποδεδειγμένο ενδιαφέρον να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, χρηστών του εναέριου 
χώρου και αερολιμένων, καθώς και του 
διαχειριστή δικτύου. Τα δεδομένα 
χρησιμοποιούνται μόνον για 
επιχειρησιακούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 875
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τιμές για την υπηρεσία που 
περιγράφεται στην παράγραφο 1 
βασίζονται στο οριακό κόστος που 
συνεπάγεται η διάθεση των δεδομένων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τους στόχους του σχεδίου κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή, ειδικότερα 
έχοντας υπόψη την πρόθεση να δημιουργηθεί μια αγορά παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
πρέπει να αξιολογηθεί αρνητικά η υποχρέωση να καταστούν όλα τα δεδομένα διαθέσιμα στην 
τιμή της μεταβίβασής τους σε άλλες οντότητες. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να 
αποφασίζεται εξ ολοκλήρου μέσω συμφωνιών ή άλλων επίσημων ρυθμίσεων που συνάπτονται 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Αυτός φαίνεται να είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθεί 
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μια πραγματική αγορά δεδομένων.

Τροπολογία 876
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τιμές για την υπηρεσία που 
περιγράφεται στην παράγραφο 1 
βασίζονται στο οριακό κόστος που 
συνεπάγεται η διάθεση των δεδομένων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που υπάρχει σαφής ανάγκη για ρύθμιση της κοινοχρησίας δεδομένων και της 
πρόσβασης σε δεδομένα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, το τομεακό καθεστώς 
δεδομένων που προτείνεται ο κανονισμός δεν έχει ακόμη ωριμάσει. Ορισμένες πτυχές δεν έχουν 
ακόμη διασαφηνιστεί. Μεταξύ άλλων, στις πτυχές αυτές περιλαμβάνονται η νομική φύση των 
εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων, οι συνέπειες της αυξημένης έκθεσης σε ευθύνη, η 
χρηματοδότηση των απαραίτητων υποδομών, ο αντίκτυπος στις δομές της αγοράς, κλπ. Ως εκ 
τούτου, το άρθρο θα μπορούσε να διαγραφεί ή θα μπορούσε να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όταν η έννοια είναι ωριμότερη.

Τροπολογία 877
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πρόσβαση στα σχετικά 
επιχειρησιακά δεδομένα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 παρέχεται στις αρχές 
που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της 
ασφάλειας, την εποπτεία των επιδόσεων 
και την εποπτεία του δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Παρόλο που υπάρχει σαφής ανάγκη για ρύθμιση της κοινοχρησίας δεδομένων και της 
πρόσβασης σε δεδομένα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, το τομεακό καθεστώς 
δεδομένων που προτείνεται ο κανονισμός δεν έχει ακόμη ωριμάσει. Ορισμένες πτυχές δεν έχουν 
ακόμη διασαφηνιστεί. Μεταξύ άλλων, στις πτυχές αυτές περιλαμβάνονται η νομική φύση των 
εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων, οι συνέπειες της αυξημένης έκθεσης σε ευθύνη, η 
χρηματοδότηση των απαραίτητων υποδομών, ο αντίκτυπος στις δομές της αγοράς, κλπ. Ως εκ 
τούτου, το άρθρο θα μπορούσε να διαγραφεί ή θα μπορούσε να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όταν η έννοια είναι ωριμότερη.

Τροπολογία 878
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πρόσβαση στα σχετικά 
επιχειρησιακά δεδομένα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 παρέχεται στις αρχές 
που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της 
ασφάλειας, την εποπτεία των επιδόσεων 
και την εποπτεία του δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού.

3. Η πρόσβαση στα σχετικά 
επιχειρησιακά δεδομένα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 παρέχεται στις αρχές 
που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της 
ασφάλειας, την εποπτεία των επιδόσεων 
και την εποπτεία του δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού. 
Οι στρατιωτικοί φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με τη φύλαξη και την 
προστασία του εναέριου χώρου έχουν και 
αυτοί πρόσβαση στα παραπάνω 
δεδομένα.

Or. fr

Τροπολογία 879
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πρόσβαση στα σχετικά 
επιχειρησιακά δεδομένα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 παρέχεται στις αρχές 

3. Η πρόσβαση στα σχετικά 
επιχειρησιακά δεδομένα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 παρέχεται στις αρχές 
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που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της 
ασφάλειας, την εποπτεία των επιδόσεων 
και την εποπτεία του δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού.

που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της 
ασφάλειας, την εποπτεία των επιδόσεων, 
και ιδίως των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών δεικτών, και την 
εποπτεία του δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 880
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει 
τις λεπτομερείς απαιτήσεις για τη 
διάθεση των δεδομένων και την 
πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 3 και τη μεθοδολογία 
καθορισμού των τιμών που περιγράφεται 
στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 37 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που υπάρχει σαφής ανάγκη για ρύθμιση της κοινοχρησίας δεδομένων και της 
πρόσβασης σε δεδομένα στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, το τομεακό καθεστώς 
δεδομένων που προτείνεται ο κανονισμός δεν έχει ακόμη ωριμάσει. Ορισμένες πτυχές δεν έχουν 
ακόμη διασαφηνιστεί. Μεταξύ άλλων, στις πτυχές αυτές περιλαμβάνονται η νομική φύση των 
εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων, οι συνέπειες της αυξημένης έκθεσης σε ευθύνη, η 
χρηματοδότηση των απαραίτητων υποδομών, ο αντίκτυπος στις δομές της αγοράς, κλπ. Ως εκ 
τούτου, το άρθρο θα μπορούσε να διαγραφεί ή θα μπορούσε να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όταν η έννοια είναι ωριμότερη.

Τροπολογία 881
Karima Delli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, λαμβανομένης 
υπόψη της οργάνωσης των στρατιωτικών 
πτυχών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
τους, διασφαλίζουν την εφαρμογή εντός 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού της 
έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου 
χώρου, όπως περιγράφεται από τον ΙCAO 
και όπως έχει αναπτυχθεί από τον 
Εurocontrol, ώστε να διευκολύνονται η 
διαχείριση του εναέριου χώρου και η 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών 
και σε συνέπεια προς το ευρωπαϊκό γενικό 
σχέδιο ATM.

1. Τα κράτη μέλη, λαμβανομένης 
υπόψη της οργάνωσης των στρατιωτικών 
πτυχών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
τους, διασφαλίζουν την εφαρμογή εντός 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού της 
έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου 
χώρου, όπως περιγράφεται από τον ΙCAO 
και όπως έχει αναπτυχθεί από τον 
Εurocontrol, ώστε να διευκολύνονται η 
διαχείριση του εναέριου χώρου και η 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών, 
εντός των περιορισμών χωρητικότητας 
που απορρέουν από τους στόχους για 
μείωση των εκπομπών και σε συνέπεια 
προς το ευρωπαϊκό γενικό σχέδιο ATM.

Or. en

Τροπολογία 882
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, λαμβανομένης 
υπόψη της οργάνωσης των στρατιωτικών 
πτυχών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
τους, διασφαλίζουν την εφαρμογή εντός 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού της 
έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου 
χώρου, όπως περιγράφεται από τον ΙCAO 
και όπως έχει αναπτυχθεί από τον 
Εurocontrol, ώστε να διευκολύνονται η 
διαχείριση του εναέριου χώρου και η 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών 
και σε συνέπεια προς το ευρωπαϊκό γενικό 
σχέδιο ATM.

1. Τα κράτη μέλη, λαμβανομένης 
υπόψη της οργάνωσης των στρατιωτικών 
πτυχών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
τους, διασφαλίζουν την εφαρμογή εντός 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού της 
έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου 
χώρου, όπως περιγράφεται από τον ΙCAO 
και όπως έχει αναπτυχθεί από τον 
Εurocontrol, ώστε να διευκολύνονται η 
διαχείριση του εναέριου χώρου και η 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών 
και, όταν η κατάσταση το επιτρέπει, σε 
συνέπεια προς το ευρωπαϊκό γενικό σχέδιο 
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ATM.

Or. fr

Τροπολογία 883
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, λαμβανομένης 
υπόψη της οργάνωσης των στρατιωτικών 
πτυχών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
τους, διασφαλίζουν την εφαρμογή εντός 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού της 
έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου 
χώρου, όπως περιγράφεται από τον ΙCAO 
και όπως έχει αναπτυχθεί από τον 
Εurocontrol, ώστε να διευκολύνονται η 
διαχείριση του εναέριου χώρου και η 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών 
και σε συνέπεια προς το ευρωπαϊκό 
γενικό σχέδιο ATM.

1. Τα κράτη μέλη, λαμβανομένης 
υπόψη της οργάνωσης των στρατιωτικών 
πτυχών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
τους, διασφαλίζουν την εφαρμογή εντός 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού της 
έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου 
χώρου, όπως περιγράφεται από τον ΙCAO 
και όπως έχει αναπτυχθεί από το 
Εurocontrol, ώστε να διευκολύνονται η 
διαχείριση του εναέριου χώρου και η 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό γενικό σχέδιο ATM δεν περιλάμβανε ποτέ τα κράτη μέλη και δεν λάμβανε υπόψη 
τις στρατιωτικές εξουσίες και τις εξουσίες τους που αφορούν την ασφάλεια. Τα συμφέροντα του 
δικτύου δεν υπερισχύουν αυτών των εξουσιών.

Τροπολογία 884
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, λαμβανομένης 
υπόψη της οργάνωσης των στρατιωτικών 

1. Τα κράτη μέλη, λαμβανομένης 
υπόψη της οργάνωσης των στρατιωτικών 
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πτυχών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
τους, διασφαλίζουν την εφαρμογή εντός 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού της 
έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου 
χώρου, όπως περιγράφεται από τον ΙCAO 
και όπως έχει αναπτυχθεί από τον 
Εurocontrol, ώστε να διευκολύνονται η 
διαχείριση του εναέριου χώρου και η 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών 
και σε συνέπεια προς το ευρωπαϊκό γενικό 
σχέδιο ATM.

πτυχών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
τους, διασφαλίζουν την εφαρμογή εντός 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού της 
έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου 
χώρου, όπως περιγράφεται από τον ΙCAO 
και όπως ορίζεται από το ενωσιακό 
δίκαιο, ώστε να διευκολύνονται η 
διαχείριση του εναέριου χώρου και η 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στο 
πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών 
και σε συνέπεια προς το ευρωπαϊκό γενικό 
σχέδιο ATM.

Or. en

Τροπολογία 885
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν, ιδίως κατόπιν των εκθέσεων 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, 
καθίσταται απαραίτητο να ενισχυθεί και να 
εναρμονισθεί η εφαρμογή της έννοιας της 
ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου 
εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, η 
Επιτροπή θεσπίζει μέτρα στο πλαίσιο της 
κοινής πολιτικής μεταφορών. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 3.

3. Όταν, ιδίως κατόπιν των εκθέσεων 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, 
καθίσταται απαραίτητο να ενισχυθεί και να 
εναρμονισθεί η εφαρμογή της έννοιας της 
ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου, οι 
σχετικές τεχνολογικές υποδομές εναέριου 
χώρου και οι τεχνικές καινοτομίες εντός 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, η 
Επιτροπή και ο Οργανισμός θεσπίζουν 
μέτρα στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής 
μεταφορών, όπως την εναρμόνιση της 
κατάρτισης των ελεγκτών εναέριας 
κυκλοφορίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 886
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οντότητες που είναι επιφορτισμένες με 
καθήκοντα προβλεπόμενα από το δίκαιο 
της Ένωσης στους τομείς του συντονισμού 
της φάσης καθορισμού του SESAR, της 
φάσης ανάπτυξης του SESAR και της 
φάσης εγκατάστασης του SESAR, κατά 
περίπτωση, συνεργάζονται για να 
εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό 
συντονισμό μεταξύ των τριών αυτών 
φάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται 
απρόσκοπτη και έγκαιρη μετάβαση από τη 
μία στην άλλη.

1. Οι οντότητες που είναι επιφορτισμένες 
με καθήκοντα προβλεπόμενα από το δίκαιο 
της Ένωσης στους τομείς του συντονισμού 
της φάσης καθορισμού του SESAR, της 
φάσης ανάπτυξης του SESAR και της 
φάσης εγκατάστασης του SESAR, κατά 
περίπτωση, συνεργάζονται για να 
εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό 
συντονισμό μεταξύ των τριών αυτών 
φάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται 
απρόσκοπτη και έγκαιρη μετάβαση από τη 
μία στην άλλη. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
πολιτικοί και στρατιωτικοί φορείς 
συμμετέχουν στον ευρύτερο εφικτό 
βαθμό.
2. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων 
τυποποίησης πραγματοποιείται από την 
Επιτροπή με τη βοήθεια του Οργανισμού. 
Υπόκεινται στην κατάλληλη 
διακυβέρνηση, στην οποία 
αναγνωρίζονται οι ανάγκες και οι 
προτεραιότητες των επιχειρησιακών 
ενδιαφερόμενων μερών.
3. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
που ορίζονται στο άρθρο 1, η Επιτροπή 
εκδίδει, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 3, εκτελεστικές πράξεις στις 
οποίες ορίζονται λεπτομερείς διατάξεις 
που αφορούν τη δημιουργία ενοποιημένης 
ομάδας συντονισμού των ευρωπαϊκών 
αεροπορικών προτύπων για τον 
συντονισμό των προτύπων που είναι 
απαραίτητα για την αεροπορία, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων και συντονισμού με τη 
συμμετοχή επιχειρησιακών 
ενδιαφερόμενων μερών και οργανισμών 
που αναπτύσσουν πρότυπα τα οποία 
σχετίζονται με την αεροπορία σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.

Or. en
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Τροπολογία 887
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να συστήνει 
κοινά έργα για την υλοποίηση των 
βασικών επιχειρησιακών αλλαγών που 
προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό γενικό 
πρόγραμμα ATM και έχουν επιπτώσεις σε 
ολόκληρο το δίκτυο.

1. Η Επιτροπή μπορεί να συστήνει 
κοινά έργα για την υλοποίηση των 
βασικών επιχειρησιακών αλλαγών που 
προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό γενικό 
πρόγραμμα ATM και έχουν επιπτώσεις σε 
ολόκληρο το δίκτυο. Τέτοιου είδους έργα 
στηρίζουν την έγκαιρη και συγχρονισμένη 
εγκατάσταση παραγόντων 
προτεραιότητας που διευκολύνουν τον 
Ψηφιακό Ευρωπαϊκό Ουρανό και την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 
Επιπλέον, υποστηρίζουν τη βελτίωση των 
επιδόσεων του ευρωπαϊκού συστήματος 
αεροπορίας σε καίρια πεδία όπως τη 
χωρητικότητα, την αποτελεσματικότητα 
των πτήσεων και την οικονομική 
απόδοση, την παροχή διευκολυντικών 
υπηρεσιών, όπως είναι οι προηγμένες 
επικοινωνίες, καθώς και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στο πλαίσιο 
των πρωταρχικών στόχων για την 
ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 888
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να συστήνει 
κοινά έργα για την υλοποίηση των 
βασικών επιχειρησιακών αλλαγών που 

1. Η Επιτροπή μπορεί να συστήνει 
κοινά έργα για την υλοποίηση των 
βασικών επιχειρησιακών αλλαγών που 
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προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό γενικό 
πρόγραμμα ATM και έχουν επιπτώσεις σε 
ολόκληρο το δίκτυο.

προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό γενικό 
πρόγραμμα ATM τα οποία:

α) έχουν επιπτώσεις σε ολόκληρο το 
δίκτυο·

β) απαιτούν συγχρονισμένη εφαρμογή από 
πολλαπλά επιχειρησιακά ενδιαφερόμενα 
μέρη προκειμένου να επιτευχθούν έγκαιρα 
οφέλη επιδόσεων·
γ) έχουν φτάσει επαρκή ωρίμανση· και
δ) αποσκοπούν στη διευκόλυνση 
διαλειτουργικών ικανοτήτων σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για ουσιώδεις επιχειρησιακές αλλαγές στο γενικό πρόγραμμα ATM στο πλαίσιο 
κοινών έργων θα πρέπει να βασίζονται σε άρτια κριτήρια ανεξάρτητα από τη διακριτική 
ευχέρεια πολιτικής φύσεως. Η πείρα που έχει αποκτηθεί από τότε που καθιερώθηκαν τα κοινά 
έργα στο πλαίσιο της νομοθετικής δέσμης SES II, καθώς και όπως έχει προσδιοριστεί από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, αποδεικνύει ότι αυτά τα κριτήρια πρέπει να βασιστούν στο επίπεδο 
ωρίμανσης και τις ανάγκες συγχρονισμού μεταξύ των πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών.

Τροπολογία 889
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
συστήνει μηχανισμούς διακυβέρνησης για 
τα κοινά έργα και την υλοποίησή τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος που διαγράφεται μεταφέρεται στο άρθρο 35α, όπου ορίζεται η λειτουργία του 
Ευρωπαίου διαχειριστή εγκατάστασης και υποδομής.
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Τροπολογία 890
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
συστήνει μηχανισμούς διακυβέρνησης για 
τα κοινά έργα και την υλοποίησή τους.

2. Προκειμένου να υποστηρίζει τις 
προτεραιότητες που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να συστήνει 
μηχανισμούς διακυβέρνησης για τα κοινά 
έργα και την υλοποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 891
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κοινά έργα μπορούν να είναι 
επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση. 
Για τον σκοπό αυτόν, και με την 
επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών 
μελών να αποφασίζουν για τη χρήση των 
οικονομικών τους πόρων, η Επιτροπή 
διεξάγει ανεξάρτητη ανάλυση κόστους-
οφέλους και κατάλληλες διαβουλεύσεις με 
τα κράτη μέλη και τους άμεσα 
ενδιαφερομένους, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, για τη διερεύνηση όλων των 
κατάλληλων μέσων χρηματοδότησης της 
ανάπτυξής τους.

3. Τα κοινά έργα μπορούν να είναι 
επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση. 
Για τον σκοπό αυτόν, και με την 
επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών 
μελών να αποφασίζουν για τη χρήση των 
οικονομικών τους πόρων, η Επιτροπή 
διεξάγει ανεξάρτητη ανάλυση κόστους-
οφέλους και κατάλληλες διαβουλεύσεις με 
τα κράτη μέλη και τους άμεσα 
ενδιαφερομένους, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, για τη διερεύνηση όλων των 
κατάλληλων μέσων χρηματοδότησης της 
ανάπτυξής τους, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικών μηχανισμών για τη 
βελτίωση του συγχρονισμού δαπανών 
κεφαλαίου για εναέρια έργα και έργα 
εδάφους που σχετίζονται με την 
εγκατάσταση χρήσεων SESAR.

Or. en
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Τροπολογία 892
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κοινά έργα μπορούν να είναι 
επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση. 
Για τον σκοπό αυτόν, και με την 
επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών 
μελών να αποφασίζουν για τη χρήση των 
οικονομικών τους πόρων, η Επιτροπή 
διεξάγει ανεξάρτητη ανάλυση κόστους-
οφέλους και κατάλληλες διαβουλεύσεις με 
τα κράτη μέλη και τους άμεσα 
ενδιαφερομένους, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, για τη διερεύνηση όλων των 
κατάλληλων μέσων χρηματοδότησης της 
ανάπτυξής τους.

3. Τα κοινά έργα μπορούν να είναι 
επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση. 
Για τον σκοπό αυτόν, και με την 
επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών 
μελών να αποφασίζουν για τη χρήση των 
οικονομικών τους πόρων, η Επιτροπή 
διεξάγει ανεξάρτητη ανάλυση κόστους-
οφέλους, συμπεριλαμβανομένης 
αξιολόγησης της υποχρέωσης που αφορά 
την εκπλήρωση των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
ιδίως της αρχής της «μη πρόκλησης 
σημαντικής ζημίας», καθώς και την 
ευθυγράμμιση με τους στόχους του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα, και 
κατάλληλες διαβουλεύσεις με τα κράτη 
μέλη και τους άμεσα ενδιαφερομένους, 
σύμφωνα με το άρθρο 10, για τη 
διερεύνηση όλων των κατάλληλων μέσων 
χρηματοδότησης της ανάπτυξής τους.

Or. en

Τροπολογία 893
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόσουν λειτουργικό τμήμα του 
εναέριου χώρου προκειμένου να 
επιτευχθεί η απαιτούμενη χωρητικότητα 
και απόδοση του δικτύου διαχείρισης 
εναέριας κυκλοφορίας μέσα στον Ενιαίο 
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Ευρωπαϊκό Ουρανό, να διατηρηθεί 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας, να βελτιωθούν 
οι επιδόσεις του συστήματος 
αεροπορικών μεταφορών συνολικά και να 
μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να εκτελούν από 
κοινού καθήκοντα και αρμοδιότητες 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στο 
επίπεδο λειτουργικών τμημάτων εναέριου 
χώρου. Στη συνεργασία αυτή μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνονται και τρίτες 
χώρες, εφόσον λαμβάνουν μέρος σε 
λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον άρθρο 9A του κανονισμού SES 550/2004 (κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών), 
το οποίο υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου, 
διαγράφεται στην πρόταση SES2+. Αυτό περιορίζει τις δυνατότητες των κρατών μελών για 
συνεργασία π.χ. σε έργα εναέριου χώρου και θέματα επιδόσεων. Προτείνεται η εκ νέου 
εισαγωγή νέου άρθρου μετά το άρθρο 35 ώστε να δίνεται στα κράτη μέλη η επιλογή να 
εφαρμόζουν λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου προκειμένου να εκτελούν από κοινού 
καθήκοντα και αρμοδιότητες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Αυτή η νέα προσέγγιση των 
λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου έχει προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Τροπολογία 894
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μέσω ενισχυμένης συνεργασίας σε 
διασυνοριακό επίπεδο και κοινών 
ευθυνών, τα κράτη μέλη και οι γειτονικές 
τρίτες χώρες μπορούν να εφαρμόσουν 
λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού με 
στόχο τη βελτίωση της χωρητικότητας 
και της απόδοσης του δικτύου 
διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας μέσα 
στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, σε προαιρετική βάση, να συνεργάζονται με άλλα 
κράτη μέλη π.χ. σε έργα εναέριου χώρου και θέματα επιδόσεων.

Τροπολογία 895
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συστήνει τα κοινά 
έργα και τους μηχανισμούς διακυβέρνησης 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2 με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή συστήνει τα κοινά 
έργα, τους μηχανισμούς διακυβέρνησης 
και τους οικονομικούς μηχανισμούς που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 896
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συστήνει τα κοινά 
έργα και τους μηχανισμούς 
διακυβέρνησης που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 με εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 37 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή συστήνει τα κοινά 
έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες που θεσπίζουν μηχανισμούς διακυβέρνησης για τα κοινά έργα μεταφέρονται στο 
άρθρο 35α, όπου ορίζεται η λειτουργία του Ευρωπαίου διαχειριστή εγκατάστασης και 
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υποδομής.

Τροπολογία 897
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Ευρωπαϊκή διαχείριση εγκατάστασης και 

υποδομής
1. Προκειμένου να επιτευχθεί μια 
ενωσιακή συντονισμένη προσέγγιση για 
την εγκατάσταση της υποδομής του 
ευρωπαϊκού δικτύου ATM που 
προσδιορίζεται στο ευρωπαϊκό γενικό 
πρόγραμμα ATM, η Επιτροπή θεσπίζει τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής διαχείρισης 
εγκατάστασης και υποδομής.
2. Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
διαχείρισης εγκατάστασης και υποδομής 
εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα, 
σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα ATM:
α) σχεδιασμός, παρακολούθηση και 
συντονισμός των δραστηριοτήτων 
εγκατάστασης υποδομής στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο ATM, λαμβανομένων υπόψη των 
επιχειρησιακών αναγκών και των 
συναφών επιχειρησιακών διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινών έργων 
που αναφέρονται στο άρθρο 35·
β) παροχή συμβουλών στην Επιτροπή και 
χρήσιμων πληροφοριών στον ΦΕΕ 
σχετικά με την εγκατάσταση της 
υποδομής του δικτύου ATM, ιδίως για 
τον προσδιορισμό των κοινών έργων που 
αναφέρονται στο άρθρο 35.
3. Η Επιτροπή μπορεί να επιλέξει ένα 
σύνολο ομαδοποιήσεων επιχειρησιακών 
ενδιαφερόμενων μερών για να ασκήσουν 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
διαχείρισης εγκατάστασης και υποδομής. 
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Η επιλογή πραγματοποιείται υπό μορφή 
ανάθεσης σύμπραξης-πλαισίου μετά από 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 130 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2018/1046.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες για την εκτέλεση και τα 
καθήκοντα της λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής διαχείρισης εγκατάστασης 
και υποδομής που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών 
διακυβέρνησης και διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων, μέσω εκτελεστικών πράξεων 
οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 37 
παράγραφος 3.
5. Για τους σκοπούς της λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής διαχείρισης εγκατάστασης 
και υποδομής, τα επιχειρησιακά 
ενδιαφερόμενα μέρη νοούνται ως 
πολιτικοί και στρατιωτικοί χρήστες του 
εναέριου χώρου, πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων και ο διαχειριστής δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

The coordination of deployment of infrastructure for the European ATM system, including 
Common Projects, requires active partnering from the main operational stakeholders (i.e. 
civil and military air navigation service providers, airspace users, airport operators, and the 
Network Manager), who in fact commit their capital into such investments. Such partnering 
principles must ensure that the operational stakeholders jointly contribute and collaborate 
amongst equals in an inclusive setup, to prevent conflict of interests and direct or indirect 
political discretion, to the benefit of the performance of the Single European Sky, and 
ultimately to European passengers.

Τροπολογία 898
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Τελική διάταξη

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 36 σχετικά με τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων την 
οποία πρέπει να ακολουθούν τα κράτη 
μέλη κατά τον ορισμό παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ1α και 
την οδηγία 2014/25/ΕΕ2α.
__________________
1a Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
2α Οδηγία 2014/25/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 899
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 6 και 26 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από [την 
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 
κανονισμού]. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 4, 6, 8, 9 παράγραφος 4α, 13, 
14, 23 και 26 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο επτά ετών από [την 
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 
κανονισμού]. Η εξουσιοδότηση 
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διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 900
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 6 και 26 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από [την 
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 
κανονισμού]. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 6, 9, 26 και 42α ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από 
[την ημερομηνία δημοσίευσης του 
παρόντος κανονισμού]. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 901
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 6 και 26 μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την ανάθεση 
εξουσιών που προσδιορίζονται στην 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 6, 9, 26 και 42α μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
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απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

Or. en

Τροπολογία 902
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την ανθρώπινη 
διάσταση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού και εμπειρογνώμονες που 
ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου. Μόλις η Επιτροπή 
εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την 
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 903
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με την ομάδα 
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εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

εμπειρογνωμόνων για την ανθρώπινη 
διάσταση και εμπειρογνώμονες που 
ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου. Μόλις η Επιτροπή 
εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την 
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 904
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 6 και 26 
τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση 
της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ή εάν, πριν 
από τη λήξη της περιόδου αυτής, τόσο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να εγείρουν αντίρρηση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 6, 9, 26 και 
42α τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση 
της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ή εάν, πριν 
από τη λήξη της περιόδου αυτής, τόσο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να εγείρουν αντίρρηση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 905
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στις περιπτώσεις που δεν έχει 
διατυπωθεί γνώμη, η Επιτροπή δεν 
εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης 
και εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο του 
άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. fr

Τροπολογία 906
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη Συμβουλευτικό όργανο του κλάδου

Or. en

Τροπολογία 907
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, οι εθνικές 
εποπτικές αρχές, ο Οργανισμός, στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ ή 
εκτός αυτής και ο διαχειριστής δικτύου 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
τις δέουσες διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την άσκηση των 
καθηκόντων τους κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

1. Με την επιφύλαξη του ρόλου της 
επιτροπής κλαδικού διαλόγου και του 
Eurocontrol, η Επιτροπή συνιστά 
«συμβουλευτικό όργανο του κλάδου», στο 
οποίο συμμετέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι ενώσεις των χρηστών 
του εναέριου χώρου και οι φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων, ενώ η 
αεροναυπηγική βιομηχανία και τα όργανα 
εκπροσώπησης των εργαζομένων 
συμμετέχουν ως παρατηρητές. Ο 
αποκλειστικός ρόλος του οργάνου αυτού 
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είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή 
σχετικά με την υλοποίηση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απουσία μόνιμου οργάνου, όπως είναι το συμβουλευτικό 
όργανο του κλάδου, το οποίο έχει αποδείξει την αξία του στην πορεία των χρόνων παρέχοντας 
απόψεις για θέματα στρατηγικής σημασίας και βοηθώντας την κοινότητα να αντεπεξέλθει στις 
αλλαγές. Για αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι το μόνιμο όργανο θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 908
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Philippe Olivier, Julie Lechanteux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, οι εθνικές 
εποπτικές αρχές, ο Οργανισμός, στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ ή 
εκτός αυτής και ο διαχειριστής δικτύου 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
τις δέουσες διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την άσκηση των 
καθηκόντων τους κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

1. Με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων των κρατών μελών 
σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες, τα 
κράτη μέλη, οι εθνικές εποπτικές αρχές, ο 
Οργανισμός, στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ ή εκτός αυτής και ο 
διαχειριστής δικτύου θεσπίζουν 
μηχανισμούς διαβούλευσης για τις δέουσες 
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
για την άσκηση των καθηκόντων τους 
κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 909
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, οι εθνικές 
εποπτικές αρχές, ο Οργανισμός, στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ ή 
εκτός αυτής και ο διαχειριστής δικτύου 
θεσπίζουν μηχανισμούς διαβούλευσης για 
τις δέουσες διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την άσκηση των 
καθηκόντων τους κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη, οι εθνικές 
εποπτικές αρχές, ο Οργανισμός, στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ ή 
εκτός αυτής και ο διαχειριστής δικτύου 
θεσπίζουν δεσμευτικούς μηχανισμούς 
διαβούλευσης σε ετήσια βάση για τις 
δέουσες διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την άσκηση των 
καθηκόντων τους κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συμμετέχουν.

Τροπολογία 910
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη, ενεργώντας 
σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία 
καθιερώνουν μηχανισμούς διαβούλευσης, 
ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
περιλαμβανομένων των οργάνων 
εκπροσώπησης των εργαζομένων, να 
συμμετέχουν κατάλληλα στην υλοποίηση 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Or. en

Τροπολογία 911
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μηχανισμό 
σε ενωσιακό επίπεδο για τη διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων σχετικά με θέματα 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
κατά περίπτωση. Η ειδική επιτροπή 
κλαδικού διαλόγου που έχει συσταθεί 
βάσει της απόφασης 98/500/ΕΚ της 
Επιτροπής συμμετέχει στη διαβούλευση. 
Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 
στοιχείο ε), όταν απαιτείται διαβούλευση 
επί στρατιωτικών θεμάτων, η Επιτροπή, 
εκτός από τα κράτη μέλη, συμβουλεύεται 
επίσης τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας και άλλους αρμόδιους 
στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μηχανισμό 
σε ενωσιακό επίπεδο για τη διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων σχετικά με θέματα 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η 
ειδική επιτροπή κλαδικού διαλόγου που 
έχει συσταθεί βάσει της απόφασης 
98/500/ΕΚ της Επιτροπής συμμετέχει στη 
διαβούλευση.

Or. de

Τροπολογία 912
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μηχανισμό 
διαβούλευσης σε ενωσιακό επίπεδο για τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων σχετικά με 
θέματα εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, κατά περίπτωση. Η ειδική 
επιτροπή κλαδικού διαλόγου που έχει 
συσταθεί βάσει της απόφασης 98/500/ΕΚ 
της Επιτροπής συμμετέχει στη 
διαβούλευση. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 3 στοιχείο ε), όταν απαιτείται 
διαβούλευση επί στρατιωτικών θεμάτων, η 
Επιτροπή, εκτός από τα κράτη μέλη, 
συμβουλεύεται επίσης τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Άμυνας και άλλους αρμόδιους 
στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μηχανισμό 
διαβούλευσης σε ενωσιακό επίπεδο για τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων σχετικά με 
θέματα εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, κατά περίπτωση, ιδίως όσον 
αφορά την ευθυγράμμιση με τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και τους στόχους για μείωση 
των εκπομπών σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα. Η ειδική 
επιτροπή κλαδικού διαλόγου που έχει 
συσταθεί βάσει της απόφασης 98/500/ΕΚ 
της Επιτροπής συμμετέχει στη 
διαβούλευση. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 3 στοιχείο ε), όταν απαιτείται 
διαβούλευση επί στρατιωτικών θεμάτων, η 
Επιτροπή, εκτός από τα κράτη μέλη, 
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συμβουλεύεται επίσης τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Άμυνας και άλλους αρμόδιους 
στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη. 

Or. en

Τροπολογία 913
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) επιστημονικοί εμπειρογνώμονες 
στους τομείς του κλίματος και του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 914
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) σχετικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 915
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το αποτέλεσμα των 
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διαβουλεύσεων δημοσιοποιείται σε 
εύθετο χρόνο.

Or. en

Τροπολογία 916
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38α
Συμβουλευτικό όργανο του κλάδου

Με την επιφύλαξη του ρόλου της 
επιτροπής και του Εurocontrol, η 
Επιτροπή συνιστά «συμβουλευτικό 
όργανο του κλάδου», στο οποίο 
συμμετέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι ενώσεις των χρηστών 
του εναέριου χώρου, οι φορείς 
εκμετάλλευσης των αερολιμένων, η 
αεροναυπηγική βιομηχανία και τα όργανα 
εκπροσώπησης των εργαζομένων. Ο 
αποκλειστικός ρόλος του οργάνου αυτού 
είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή 
σχετικά με την υλοποίηση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Or. en

Τροπολογία 917
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38α
Συμβουλευτικό όργανο του κλάδου
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Με την επιφύλαξη του ρόλου της 
επιτροπής και του Εurocontrol, η 
Επιτροπή συνιστά «συμβουλευτικό 
όργανο του κλάδου», στο οποίο 
συμμετέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, οι ενώσεις των χρηστών 
του εναέριου χώρου, οι φορείς 
εκμετάλλευσης των αερολιμένων, η 
αεροναυπηγική βιομηχανία και τα όργανα 
εκπροσώπησης των εργαζομένων. Ο 
αποκλειστικός ρόλος του οργάνου αυτού 
είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή 
σχετικά με την υλοποίηση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγεται εκ νέου το διαγραμμένο άρθρο 6.

Τροπολογία 918
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
εθνικών εποπτικών αρχών, της Επιτροπής 
ή του Οργανισμού στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ να 
δημοσιοποιούν πληροφορίες όταν αυτό 
κρίνεται ουσιαστικό για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτή, η 
δημοσιοποίηση χαρακτηρίζεται από 
αναλογικότητα και συνεκτιμώνται τα 
θεμιτά συμφέροντα των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας όσον αφορά 
στην προστασία των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών τους.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
εθνικών εποπτικών αρχών, της Επιτροπής 
ή του ΦΕΕ να δημοσιοποιούν πληροφορίες 
όταν αυτό κρίνεται ουσιαστικό για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στην 
περίπτωση αυτή, η δημοσιοποίηση 
χαρακτηρίζεται από αναλογικότητα και 
συνεκτιμώνται τα θεμιτά συμφέροντα των 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας όσον 
αφορά στην προστασία των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών τους.

Or. en
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Τροπολογία 919
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις ποινές που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση 
και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 
βάσει αυτού ιδίως από τους χρήστες του 
εναέριου χώρου, τους φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και 
προβαίνουν σε όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την εξασφάλιση της εφαρμογής τους.». Οι 
προβλεπόμενες ποινές πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

«Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις ποινές που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού, εκτός των κανόνων σχετικά 
με τα πρόστιμα και τις περιοδικές 
χρηματικές ποινές όταν ο Οργανισμός 
λειτουργεί όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 42α, και των κατ’ εξουσιοδότηση 
και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 
βάσει αυτού ιδίως από τους χρήστες του 
εναέριου χώρου, τους φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και 
προβαίνουν σε όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την εξασφάλιση της εφαρμογής τους.». Οι 
προβλεπόμενες ποινές πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 920
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις ποινές που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση 
και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 
βάσει αυτού ιδίως από τους χρήστες του 
εναέριου χώρου, τους φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και 
προβαίνουν σε όλα τα αναγκαία μέτρα για 

«Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις ποινές που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση 
και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 
βάσει αυτού ιδίως από τους χρήστες του 
εναέριου χώρου, τους φορείς 
εκμετάλλευσης αερολιμένων και τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και 
προβαίνουν σε όλα τα αναγκαία μέτρα για 
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την εξασφάλιση της εφαρμογής τους.». Οι 
προβλεπόμενες ποινές πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

την εξασφάλιση της εφαρμογής τους, 
ιδίως όσον αφορά την έλλειψη 
συμμόρφωσης με κλιματικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές.». Οι 
προβλεπόμενες ποινές πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 921
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 42α
Πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές 

ποινές όταν ο Οργανισμός λειτουργεί ως 
ΦΕΕ

1. Η Επιτροπή δύναται, κατ’ αίτηση του 
Οργανισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, να επιβάλει σε νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για 
τις επιδόσεις των παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και το άρθρο 84α του 
κανονισμού 2018/1139, είτε ένα είτε 
αμφότερα τα ακόλουθα:
α) πρόστιμο, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο 
παρέβη, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, μία 
από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού·
β) περιοδική χρηματική ποινή αν το εν 
λόγω πρόσωπο εξακολουθεί να 
παραβαίνει μία από αυτές τις διατάξεις, 
για να υποχρεώσει το εν λόγω πρόσωπο 
να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις.
2. Τα πρόστιμα και οι περιοδικές 
χρηματικές ποινές της παραγράφου 1 
έχουν αποτελεσματικό και αναλογικό 
χαρακτήρα.
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Το ποσό των προστίμων δεν υπερβαίνει 
το 4 % του ετήσιου εισοδήματος ή του 
κύκλου εργασιών του οικείου νομικού ή 
φυσικού προσώπου.
Το ποσό των περιοδικών χρηματικών 
ποινών δεν υπερβαίνει το 2,5 % του μέσου 
ημερήσιου εισοδήματος ή κύκλου 
εργασιών του οικείου νομικού ή φυσικού 
προσώπου.
3. Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει 
πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές 
ποινές σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
μόνον όταν άλλα μέτρα που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό και στις κατ' 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις 
που εκδίδονται βάσει αυτού για την 
αντιμετώπιση τέτοιων παραβάσεων είναι 
ακατάλληλα ή δυσανάλογα.
4. Όσον αφορά την επιβολή προστίμων 
και περιοδικών χρηματικών ποινών βάσει 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις κατά 
το άρθρο 36, οι οποίες θεσπίζουν:
α) λεπτομερή κριτήρια και λεπτομερή 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό του 
ύψους του προστίμου ή της περιοδικής 
χρηματικής ποινής·
β) λεπτομερείς κανόνες για τις έρευνες, τα 
συναφή μέτρα και τις εκθέσεις, καθώς 
και για τη λήψη αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων περί 
δικαιωμάτων υπεράσπισης, πρόσβασης 
σε φακέλους, νομικής εκπροσώπησης, 
εμπιστευτικότητας, καθώς και διατάξεων 
περί χρονικών ορίων· και
γ) διαδικασίες είσπραξης των προστίμων 
και των περιοδικών χρηματικών ποινών.
5. Το Δικαστήριο έχει πλήρη δικαιοδοσία 
για τον έλεγχο των αποφάσεων που 
λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Δύναται να ακυρώσει, να 
μειώσει ή να επαυξήσει τα πρόστιμα ή τις 
περιοδικές χρηματικές ποινές που έχουν 
επιβληθεί.
6. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η 
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Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 
δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 922
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 
για να αποτιμήσει την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού έως το 2030. Όταν 
αιτιολογείται για τον σκοπό αυτόν, η 
Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τα κράτη 
μέλη πληροφορίες σχετικές με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1. Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση 
για να αποτιμήσει την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και τις επιπτώσεις 
του στους διάφορους στόχους επιδόσεων, 
και ιδίως τον συνολικό αντίκτυπο στη 
μείωση των εκπομπών που επηρεάζουν 
το κλίμα, έως το 2026. Όταν αιτιολογείται 
για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή μπορεί 
να ζητεί από τα κράτη μέλη 
πληροφορίες σχετικές με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 923
Henna Virkkunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει την 
εφαρμογή μέτρων από κράτος μέλος, 
εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για τη 
διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων της 
πολιτικής ασφάλειας ή άμυνας. Τα μέτρα 
αυτά είναι ιδίως μέτρα τα οποία 
επιβάλλονται:

Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει την 
εφαρμογή μέτρων από κράτος μέλος, 
εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για τη 
διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων της 
πολιτικής ασφάλειας ή άμυνας. Τα μέτρα 
αυτά είναι ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, 
μέτρα τα οποία επιβάλλονται:

Or. en
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Τροπολογία 924
Henna Virkkunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) για τη διεξαγωγή στρατιωτικών 
επιχειρήσεων και στρατιωτικής 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκαίων δυνατοτήτων για ασκήσεις.

ε) για τη διατήρηση επιχειρησιακής 
ετοιμότητας, τη συλλογή πληροφοριών 
που στηρίζουν την ανάπτυξη εθνικών 
αμυντικών ικανοτήτων, τη διεξαγωγή 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και 
στρατιωτικής εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 
δυνατοτήτων για ασκήσεις.

Or. en

Τροπολογία 925
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 
εφαρμόζεται από την [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία 
— 48 μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

2. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το 
άρθρο 25 παράγραφος 3 εφαρμόζονται 
από την [ΧΥ μήνες από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού ώστε να τεθούν 
σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025].

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη μια μεταβατική περίοδος ώστε να μπορέσουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του διαχωρισμού λογαριασμών.

Τροπολογία 926
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 
εφαρμόζεται από την [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία — 
48 μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

2. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 
εφαρμόζεται από την [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία — 
12 μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

Or. en

Τροπολογία 927
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΥΡΑΝΟ
Τα κράτη μέλη,
— λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθμίσεις 
που στοχεύουν στην υλοποίηση του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
εφαρμόζονται μόνο στις γενικές 
αερομεταφορές και δεν αφορούν στις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις και ασκήσεις·
— επιβεβαιώνοντας ότι είναι αναγκαίο να 
τεθεί σε εφαρμογή το νομοθετικό πλαίσιο 
σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Ουρανό με τρόπο συνεπή λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τις αναγκαιότητες που 
συνδέονται με την εθνική άμυνα και την 
πολιτική ασφαλείας καθώς και με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις·
— πεπεισμένα ότι η ασφαλής και 
αποτελεσματική χρήση του εναέριου 
χώρου μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσω 
μιας στενής συνεργασίας των πολιτικών 
και στρατιωτικών χρηστών του χώρου 
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αυτού, η οποία θα εδράζεται ουσιαστικά 
στην αντίληψη της ευέλικτης χρήσεως 
του εναέριου χώρου και στον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των 
πολιτικών και στρατιωτικών αρχών όπως 
προβλέπεται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Πολιτικής Αεροπορίας, δηλώνουν:
1. ότι θα συνεργαστούν λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές στρατιωτικές ανάγκες 
ούτως ώστε η έννοια της ευέλικτης 
χρήσεως του εναέριου χώρου να 
εφαρμοστεί άνευ περιορισμών και με 
ομοιόμορφο τρόπο από όλα τα κράτη 
μέλη και από όλους τους χρήστες του 
εναέριου χώρου· 2. ότι θα μεριμνήσουν 
ώστε τα συμφέροντα των στρατιωτικών 
χρηστών του εναέριου χώρου στα κράτη 
μέλη να αντιπροσωπεύονται όπου δει, στο 
σύνολο της διαδικασίας επεξεργασίας 
απόφασης και εφαρμογής σχετικής με τον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 
συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής 
ενιαίου ουρανού που συστάθηκε κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 549/2004 (κανονισμός-
πλαίσιο)·
3. ότι θα μεριμνήσουν, όπου δει, ώστε το 
στρατιωτικό προσωπικό να συμμετέχει 
στις εργασίες των αναγνωρισμένων 
οργανισμών που συστάθηκαν 
κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004 
(κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών)·
4. ότι θα λάβουν υπόψη τους για τα 
θέματα της διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας την θεμελιώδη σημασία του 
Εurocontrol·
5. ότι θα ενδυναμώσουν τη συνεργασία 
μεταξύ του πολιτικού και του 
στρατιωτικού τομέα και εάν όλα τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη το κρίνουν 
αναγκαίο, και στο βαθμό στον οποίο το 
κρίνουν αναγκαίο·
ότι θα διευκολύνουν τη συνεργασία 
μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών τους σε 
όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας 
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ούτως ώστε, στην εφαρμογή του 
ρυθμιστικού πλαισίου για τον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Ουρανό, να καταστεί δυνατό 
να ληφθούν υπόψη οι σχετικές ανάγκες·
— ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο 
που συνίσταται στην υλοποίηση του 
ρυθμιστικού πλαισίου για τον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Ουρανό μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2004, θα επεξεργαστούν τις 
αναγκαίες διευθετήσεις για τη 
στρατιωτική αυτή συνεργασία ούτως 
ώστε να ληφθούν ισόρροπα υπ' όψιν οι 
οικονομικοί παράγοντες και οι απαιτήσεις 
σε θέματα ασφαλείας και άμυνας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δήλωση των κρατών μελών επί των στρατιωτικών ζητημάτων που συνδέονται με τον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Ουρανό.


