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Τροπολογία 1
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο, εξαιτίας της αναμενόμενης 
αύξησης της εναέριας κυκλοφορίας, να 
δημιουργηθεί ή να αυξηθεί η συμφόρηση 
στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, με όλες τις 
επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται για την 
οικονομία, το περιβάλλον και την 
ασφάλεια, θα πρέπει να τεθεί τέλος στον 
κατακερματισμό του εν λόγω χώρου και 
θα πρέπει να εφαρμοστεί το ταχύτερο 
δυνατόν ο παρών κανονισμός.

Or. en

Τροπολογία 2
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Η εφαρμογή του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού θα πρέπει να 
διαδραματίσει θετικό ρόλο στην 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την 
ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, 
κυρίως τονώνοντας τη ζήτηση για θέσεις 
εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 3
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 4
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν 
καίριο ρόλο στην εφαρμογή του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού και θα πρέπει, 
επομένως, να συνεργάζονται μεταξύ τους, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ανταλλαγή πληροφοριών για τις οικείες 
εργασίες και αρχές λήψης αποφάσεων, 
βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες, 
καθώς και για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, και να αναπτυχθεί μια κοινή 
προσέγγιση, μεταξύ άλλων μέσω της 
ενισχυμένης συνεργασίας σε περιφερειακό 
επίπεδο. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να 
έχει τακτικό χαρακτήρα.

(12) Οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν 
καίριο ρόλο στην εφαρμογή του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού και θα πρέπει, 
επομένως, να συνεργάζονται μεταξύ τους, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ανταλλαγή πληροφοριών για τις οικείες 
εργασίες και αρχές λήψης αποφάσεων, 
βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες, 
καθώς και για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, και να αναπτυχθεί μια κοινή 
προσέγγιση, μεταξύ άλλων μέσω της 
ενισχυμένης συνεργασίας σε περιφερειακό 
επίπεδο. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να 
έχει τακτικό χαρακτήρα μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κεντρικού Αποθετηρίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 376/2014.

Or. en

Τροπολογία 5
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Εάν δεν τεθούν σε εφαρμογή 
συγκεκριμένοι μηχανισμοί, τα επενδυτικά 
εναέρια έργα και έργα εδάφους τα οποία 
σχετίζονται με το γενικό πρόγραμμα 
ATM, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
χωρίς συντονισμό, γεγονός το οποίο θα 
μπορούσε να καθυστερήσει την 
αποτελεσματική ανάπτυξη των 
τεχνολογιών SESAR.

Or. en

Τροπολογία 6
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 7
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 8
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) δεν υποστηρίζεται από παρόχους 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP) ή 
εταιρείες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

Or. en

Τροπολογία 9
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις, διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους ή άλλα καθήκοντα άμεσα 
συνδεόμενα με τους στόχους επιδόσεων ή 
την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, δεν λαμβάνουν καμία 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε 

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

πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της τουλάχιστον εξάμηνης θητείας 
τους στην εθνική εποπτική αρχή, για 
περίοδο τουλάχιστον δύο ετών.

Or. en

Τροπολογία 10
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες για τους τρόπους πρόσληψης και 
τις διαδικασίες επιλογής της παραγράφου 5 
στοιχεία α), β) και βα). Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3 
και προσδιορίζουν:

Or. en

Τροπολογία 11
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. το επίπεδο διαχωρισμού που 
απαιτεί η οντότητα διορισμού από κάθε 
εταιρεία, οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα ή προσωπικό που εμπίπτει στο 
πεδίο των εθνικών αρμόδιων αρχών ή 
που έχει συμφέρον από τις 
δραστηριότητες αυτών των οντοτήτων, 
με σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας 
μεταξύ της αποφυγής συγκρούσεων 
συμφερόντων και της διοικητικής 
αποδοτικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 12
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα αναγκαία τεχνικά προσόντα του 
προσωπικού που συμμετέχει σε 
λογιστικούς ελέγχους.

Or. en

Τροπολογία 13
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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 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 κατά 
μέγιστο εντός 2 ετών από τη θέση σε ισχύ 
αυτού του 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 14
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 Η εφαρμογή του γενικού 
προγράμματος ΑΤΜ συντονίζεται από 
την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 15
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όπου είναι αυτό εφικτό, ο 
σχεδιασμός και η εκτέλεση των κοινών 
έργων θα αποσκοπούν στη σύσταση μιας 
δέσμης βασικών διαλειτουργικών 
ικανοτήτων για όλα τα κράτη μέλη.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 11 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για κανονισμό σχετικά με την 

υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (2013/0186 (COD), ο οποίος καταργεί τους 

κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 549/2004, 550/2004, 551/2004 και 552/2004.

Η έννοια του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού είναι μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει στόχο να καταστούν οι ευρωπαϊκές αεροπορικές 

μεταφορές πιο αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον και η ταχεία έγκριση και 

εφαρμογή του κανονισμού αυτού ήταν ανέκαθεν υψηλή προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, στην οποία παραπέμφθηκε η πρόταση 

την 1η Ιουλίου 2013, ενέκρινε ταχέως την έκθεσή της στις 31 Ιανουαρίου 2014 και, στις 12 

Μαρτίου 2014, η ολομέλεια ενέκρινε την εντολή διαπραγμάτευσης του κειμένου του 

κανονισμού με το Συμβούλιο. 

Δυστυχώς, τα κράτη μέλη διαφώνησαν ως προς διάφορα στοιχεία της πρότασης και 

καθυστέρησαν λόγω της συνακόλουθης διαφωνίας σχετικά με το καθεστώς του αερολιμένα 

του Γιβραλτάρ, κατόρθωσαν να υιοθετήσουν μόνο μια μερική, γενική προσέγγιση και δεν 

έχουν μπορέσει να συμμετάσχουν στις διοργανικές διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο 

μέχρι σήμερα. Εν τω μεταξύ, δεδομένου ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει από την Ένωση και η αναχώρησή του την 1η Φεβρουαρίου 2020 σήμαινε ότι το 

«ζήτημα του Γιβραλτάρ» τελικά αφαιρέθηκε από τη συζήτηση για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Ουρανό, στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την απόφασή του να αρχίσει 

διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της επανέναρξης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων.  

Ωστόσο, στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νέα πρόταση στο 

πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, η οποία τροποποίησε την πρότασή της, της 11ης Ιουνίου 2013 

(COM (2020) 579 final τελικό) (στο εξής: «τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής»). Κύριος 

στόχος της, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι «να μπορέσει ο τομέας να 

αξιοποιήσει καλύτερα τις οικονομικές του δυνατότητες και παράλληλα να λειτουργήσει με 

πιο βιώσιμο τρόπο» και «να προβλεφθεί αναθεώρηση που θα εξασφαλίζει πιο ευέλικτη 

παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, κατάλληλων για το σημερινό και το μελλοντικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον». Τα προτεινόμενα μέτρα έχουν επίσης ως στόχο «να 
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καταστήσουν δυνατή την ταχεία και αποτελεσματική προσαρμογή της ικανότητας στις 

αυξήσεις ή μειώσεις της ζήτησης ή στις ποικίλες γεωγραφικές ανάγκες και να συμβάλουν 

στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και πιο συγκεκριμένα στη μείωση των 

εκπομπών CO2 στον τομέα των αερομεταφορών». 

Η τροποποιημένη πρόταση παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής TRAN στις 12 

Οκτωβρίου 2020 και έτυχε γενικά ευνοϊκής υποδοχής από τα μέλη της επιτροπής καθώς είχε 

καθυστερήσει σημαντικά και αποτελούσε αναγκαίο βήμα για τη μεταρρύθμιση και τη 

βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή TRAN έλαβε την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής 

ταυτόχρονα με την πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού 2008/1139 όσον αφορά 

την ικανότητα του EASA να ενεργεί ως φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων, προκειμένου 

να ευθυγραμμιστούν δύο κανονισμοί. Δεδομένου ότι αμφότερες οι προτάσεις συνδέονται 

στενά όσον αφορά το περιεχόμενο, οι εισηγητές και οι σκιώδεις εισηγητές που έχουν οριστεί 

για αμφότερους τους φακέλους συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά και, στο μέτρο του 

δυνατού, να προχωρήσουν παράλληλα, προκειμένου να επιτευχθεί ταυτόχρονα συμφωνία με 

το Συμβούλιο.  

Η επικαιροποιημένη πρόταση της Επιτροπής αναδιαρθρώνει την αρχική πρόταση του 2013, 

διαγράφει παλαιά και περιλαμβάνει ορισμένα νέα στοιχεία, τα οποία είτε καλύπτουν πολλές 

από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου που κατατέθηκαν το 2014 είτε τις καθιστούν 

παρωχημένες ή μη συναφείς με το αναδιατυπωμένο κείμενο. Η πρόταση λαμβάνει επίσης 

υπόψη τον βασικό κανονισμό του EASA που εκδόθηκε το 2018 ((ΕΕ) 2018/1139) και, ως εκ 

τούτου, προσαρμόζει το αρχικό κείμενο ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες 

τροποποιήσεις του τελευταίου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις αλλαγές, το γεγονός ότι υπήρξε 

στην επιτροπή TRAN ένα επταετές κενό από την τελευταία συζήτηση για τον ΕΕΟ και μια 

εντελώς νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου, ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές συμφώνησαν 

ότι θα ήταν σκόπιμο τα μέλη της επιτροπής TRAN να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις 

απόψεις τους για το επικαιροποιημένο κείμενο πριν από την έναρξη των διοργανικών 

διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ένα αίτημα για νέα πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο θα 

σήμαινε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να εγκρίνει νέα πρόταση με νέο αριθμό διαδικασίας και να 

αποσύρει την πρόταση του 2013 προκειμένου να τηρηθεί η διατύπωση της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ. Αυτό πιθανώς θα 

συνεπαγόταν περιττές επιπλοκές στις διοργανικές συνομιλίες και, κατά πάσα πιθανότητα, 
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σημαντική περαιτέρω καθυστέρηση στη διαδικασία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα επιχειρήματα, συστήθηκε στον εισηγητή να 

επικαιροποιήσει τη διαπραγματευτική εντολή του Κοινοβουλίου μέσω ψηφοφορίας στην 

επιτροπή.  Το παρόν έγγραφο εργασίας αποτελεί ένα πρώτο βήμα για αυτή την 

επικαιροποίηση. 

Μετά από ανάλυση και σύγκριση της επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής με την 

αρχική πρόταση και τη θέση του Κοινοβουλίου του 2014, ο εισηγητής προτείνει να γίνουν οι 

ακόλουθες τροποποιήσεις στην τελευταία (οι τροπολογίες που κατατέθηκαν εκ νέου, οι 

τροπολογίες που τροποποιήθηκαν και οι νέες τροπολογίες επισημαίνονται με έντονους 

χαρακτήρες): 

ΤΡΟΠ. 1 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο διαγράφηκε από την Επιτροπή

ΤΡΟΠ. 2 - παρέμεινε αμετάβλητη - βλ. νέα ΤΡΟΠ. 1 του εισηγητή

ΤΡΟΠ. 3 - παρέμεινε αμετάβλητη - βλ. νέα ΤΡΟΠ. 2 του εισηγητή

ΤΡΟΠ. 4 - αποσύρθηκε - αντικατοπτρίζεται στην αιτιολογική σκέψη 6 της επικαιροποιημένης 

πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 5 - αποσύρθηκε - το νόημα καλύπτεται από την επικαιροποιημένη πρόταση της 

Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 6 - αποσύρθηκε - καλύπτεται στην αιτιολογική σκέψη 10 της επικαιροποιημένης 

πρότασης της Επιτροπής. Βλ. νέα ΤΡΟΠ. 3 του εισηγητή.

ΤΡΟΠ. 7 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο τροποποιήθηκε από την Επιτροπή - βλ. 

νέα ΤΡΟΠ. 4 από τον εισηγητή 

ΤΡΟΠ. 8 - αποσύρθηκε - περιττή προσθήκη 

ΤΡΟΠ. 9 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο διαγράφηκε από την Επιτροπή

ΤΡΟΠ. 10 - αποσύρθηκε - αντίστοιχο κείμενο τροποποιήθηκε από την Επιτροπή (νέα 

αιτιολογική σκέψη 15)

ΤΡΟΠ. 11 - παρέμεινε αμετάβλητη - βλ. νέα ΤΡΟΠ. 5 του εισηγητή

ΤΡΟΠ. 12 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο διαγράφηκε από την Επιτροπή

ΤΡΟΠ. 13 - αποσύρθηκε - το νόημα καλύπτεται από την επικαιροποιημένη πρόταση της 

Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 14 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο μεταφέρθηκε και καλύπτεται από την 

αιτιολογική σκέψη 35

ΤΡΟΠ. 15 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο διαγράφηκε από την Επιτροπή
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ΤΡΟΠ. 16 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο διαγράφηκε από την Επιτροπή

ΤΡΟΠ. 17 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο μεταφέρθηκε και καλύπτεται από την 

αιτιολογική σκέψη 34

ΤΡΟΠ. 18 - αποσύρθηκε - δεν είναι πλέον απαραίτητη, το νόημα καλύπτεται από την 

επικαιροποιημένη πρόταση της Επιτροπής 

ΤΡΟΠ. 19 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο διαγράφηκε από την Επιτροπή

ΤΡΟΠ. 20 - αποσύρθηκε - δεν είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης 

πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 21 - αποσύρθηκε - αντίστοιχο κείμενο τροποποιήθηκε από την Επιτροπή στην 

αιτιολογική σκέψη 20

ΤΡΟΠ. 22, ΤΡΟΠ. 23 - αποσύρθηκαν - το αντίστοιχο κείμενο τροποποιήθηκε στην 

αιτιολογική σκέψη 45 - δεν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης πρότασης 

της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 24 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο τροποποιήθηκε από την Επιτροπή - βλ. 

νέα ΤΡΟΠ. 6 από τον εισηγητή

ΤΡΟΠ. 25, ΤΡΟΠ. 26 - αποσύρθηκαν - το αντίστοιχο κείμενο τροποποιήθηκε από την 

Επιτροπή - δεν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης πρότασης της 

Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 27, ΤΡΟΠ. 28 - αποσύρθηκαν - δεν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της 

επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 29 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο μεταφέρθηκε στο άρθρο 2 παράγραφος 17 - 

καλύπτεται από την επικαιροποιημένη πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 30 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο τροποποιήθηκε από την Επιτροπή

ΤΡΟΠ. 31 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο διαγράφηκε από την Επιτροπή

ΤΡΟΠ. 32 - αποσύρθηκε - το νόημα καλύπτεται στο άρθρο 2 παράγραφος 21 

ΤΡΟΠ. 33 - αποσύρθηκε - το νόημα καλύπτεται στο άρθρο 2 παράγραφος 32

ΤΡΟΠ. 34 - αποσύρθηκε - το νόημα καλύπτεται στο άρθρο 2 παράγραφος 24

ΤΡΟΠ. 35, ΤΡΟΠ. 36 - αποσύρθηκαν - δεν είναι συναφείς στο πλαίσιο της 

επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 37, ΤΡΟΠ. 38 - αποσύρθηκαν - δεν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της 

επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 39 - αποσύρθηκε - το νόημα καλύπτεται στο άρθρο 2 παράγραφος 54

ΤΡΟΠ. 40 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο μεταφέρθηκε στο άρθρο 2 παράγραφος 40 - 
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η τροπολογία δεν είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης πρότασης της 

Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 41, ΤΡΟΠ. 42, ΤΡΟΠ. 43, ΤΡΟΠ. 44, ΤΡΟΠ. 45, ΤΡΟΠ. 46 - αποσύρθηκαν - δεν 

είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 47, ΤΡΟΠ. 48 - αποσύρθηκαν - το νόημα καλύπτεται από τον βασικό κανονισμό του 

EASA

ΤΡΟΠ. 49 - αποσύρθηκε - δεν είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης 

πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 50 - αποσύρθηκε - παρωχημένη - δεν είναι πλέον απαραίτητη, η νέα ημερομηνία 

καλύπτεται από την επικαιροποιημένη πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 51, ΤΡΟΠ. 52 - αποσύρθηκαν - δεν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της 

επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 53 - αποσύρθηκε - βλ. νέα ΤΡΟΠ. 7 του εισηγητή 

ΤΡΟΠ. 54 - αποσύρθηκε - το αντίστοιχο κείμενο τροποποιήθηκε από την Επιτροπή

ΤΡΟΠ. 55 - παρέμεινε αμετάβλητη - βλ. νέα ΤΡΟΠ. 8 του εισηγητή 

ΤΡΟΠ. 56 - αποσύρθηκε - δεν είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης 

πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 57, ΤΡΟΠ. 58, ΤΡΟΠ. 59 - αποσύρθηκαν - βλ. νέα ΤΡΟΠ. 9 του εισηγητή 

ΤΡΟΠ. 60 - αποσύρθηκε - δεν είναι συναφής στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης πρότασης 

της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 61, ΤΡΟΠ. 62 - αποσύρθηκαν - δεν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της 

επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 63 - αποσύρθηκε - βλ. νέα ΤΡΟΠ. 10 του εισηγητή 

ΤΡΟΠ. 64 - αποσύρθηκε - βλ. νέα ΤΡΟΠ. 11 του εισηγητή 

ΤΡΟΠ. 65 - παρέμεινε αμετάβλητη - βλ. νέα ΤΡΟΠ. 12 του εισηγητή 

ΤΡΟΠ. 66, ΤΡΟΠ. 67 - αποσύρθηκαν - δεν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της 

επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 68, ΤΡΟΠ. 69, ΤΡΟΠ. 70 - αποσύρθηκαν - το νόημα καλύπτεται από τον βασικό 

κανονισμό του EASA

ΤΡΟΠ. 71 - αποσύρθηκε - καλύπτεται από την επικαιροποιημένη πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 72, ΤΡΟΠ. 73, ΤΡΟΠ. 74, ΤΡΟΠ. 75 - αποσύρθηκαν - δεν είναι απαραίτητες στο 

πλαίσιο της επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 76 - αποσύρθηκε - καλύπτεται από τον βασικό κανονισμό του EASA
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ΤΡΟΠ. 77, ΤΡΟΠ. 79, ΤΡΟΠ. 81, ΤΡΟΠ. 86, ΤΡΟΠ. 87 - αποσύρθηκαν - δεν είναι 

απαραίτητες στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 78, ΤΡΟΠ. 80 - αποσύρθηκαν - δεν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της 

επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 82, ΤΡΟΠ. 83, ΤΡΟΠ. 84, ΤΡΟΠ. 85 - αποσύρθηκε - καλύπτεται από τον βασικό 

κανονισμό του EASA

ΤΡΟΠ. 88 - αποσύρθηκε - το νόημα καλύπτεται από τον βασικό κανονισμό του EASA

ΤΡΟΠ. 89, ΤΡΟΠ. 90 - αποσύρθηκαν - δεν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της 

επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 91 - αποσύρθηκε - καλύπτεται από την επικαιροποιημένη πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 92 - αποσύρθηκε - δεν είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης 

πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 93 - αποσύρθηκε - το νόημα καλύπτεται από τον βασικό κανονισμό του EASA

ΤΡΟΠ. 94, ΤΡΟΠ. 95, ΤΡΟΠ. 96, ΤΡΟΠ. 97, ΤΡΟΠ. 98 - αποσύρθηκαν - δεν είναι 

απαραίτητες στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 99, ΤΡΟΠ. 100 - αποσύρθηκαν - το νόημα καλύπτεται από την επικαιροποιημένη 

πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 101 - αποσύρθηκε - δεν είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης 

πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 102, ΤΡΟΠ. 103, ΤΡΟΠ. 104, ΤΡΟΠ. 105, ΤΡΟΠ. 106, ΤΡΟΠ. 107, ΤΡΟΠ. 108, 

ΤΡΟΠ. 109, ΤΡΟΠ. 110, ΤΡΟΠ. 111, ΤΡΟΠ. 112, ΤΡΟΠ. 113, ΤΡΟΠ. 114 - αποσύρθηκαν - 

δεν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 115 - αποσύρθηκε - δεν είναι συναφής - βλ. νέα ΤΡΟΠ. 14 και ΤΡΟΠ. 15 του 

εισηγητή

ΤΡΟΠ. 116, ΤΡΟΠ. 117, ΤΡΟΠ. 118 - αποσύρθηκαν - δεν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της 

επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 119, ΤΡΟΠ. 120, ΤΡΟΠ. 121, ΤΡΟΠ. 122, ΤΡΟΠ. 123, ΤΡΟΠ. 124, ΤΡΟΠ. 125, 

ΤΡΟΠ. 126, ΤΡΟΠ. 127, ΤΡΟΠ. 128, ΤΡΟΠ. 129, - αποσύρθηκαν - δεν είναι συναφείς στο 

πλαίσιο της επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 130, ΤΡΟΠ. 132, ΤΡΟΠ. 135 - αποσύρθηκαν - το νόημα καλύπτεται από την 

επικαιροποιημένη πρόταση της Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 131, ΤΡΟΠ. 133, ΤΡΟΠ. 134 - αποσύρθηκαν - δεν είναι απαραίτητες στο πλαίσιο της 

επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής
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ΤΡΟΠ. 136 - αποσύρθηκε - το νόημα καλύπτεται από τον βασικό κανονισμό του EASA

ΤΡΟΠ. 137 - αποσύρθηκε - βλ. νέα ΤΡΟΠ. 13 του εισηγητή

ΤΡΟΠ. 138 - αποσύρθηκε - το νόημα καλύπτεται από την επικαιροποιημένη πρόταση της 

Επιτροπής

ΤΡΟΠ. 139, ΤΡΟΠ. 140, ΤΡΟΠ. 141, ΤΡΟΠ. 142, ΤΡΟΠ. 143 - αποσύρθηκαν - δεν είναι 

απαραίτητες στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης πρότασης της Επιτροπής


