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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)ΑΡΙΘ. 549/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Μαρτίου 2004

για τη χάραξη του πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

(«κανονισµός-πλαίσιο»)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4), έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 11 ∆εκεµβρίου 2003,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η υλοποίηση της κοινής πολιτικής µεταφορών απαιτεί ένα
αποτελεσµατικό σύστηµα αεροµεταφορών, το οποίο να
επιτρέπει την ασφαλή και τακτική λειτουργία των υπηρεσιών
αεροµεταφορών, διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία
εµπορευµάτων, προσώπων και υπηρεσιών.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά την έκτακτη σύνοδό του
της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000 στη Λισαβόνα κάλεσε
την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις όσον αφορά τη

(1) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 24.
(3) ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 13.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεµβρίου 2002 (ΕΕ

C 272 Ε της 13.11.2003, σ. 296), κοινή θέση του Συµβουλίου της
18ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 129 Ε της 3.6.2003, σ. 1) και θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2003 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2004 και απόφαση του
Συµβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2004.

διαχείριση του εναέριου χώρου, του ελέγχου της εναέριας
κυκλοφορίας και της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, µε
βάση τις εργασίες της οµάδας υψηλού επιπέδου «Ενιαίος
Ευρωπαϊκός Ουρανός» που συστάθηκε από την Επιτροπή. Η
εν λόγω οµάδα, η οποία αποτελείται κυρίως από τις
πολιτικές και στρατιωτικές αρχές που είναι επιφορτισµένες
µε την αεροναυτιλία στα κράτη µέλη, υπέβαλε την έκθεσή
της τον Νοέµβριο του 2000.

(3) Η οµαλή λειτουργία του συστήµατος αεροµεταφορών απαι-
τεί συνεπή και υψηλά επίπεδα ασφαλείας στις υπηρεσίες
αεροναυτιλίας που να επιτρέπουν τη βέλτιστη χρήση του
ευρωπαϊκού εναέριου χώρου καθώς και ένα οµοιόµορφο
υψηλό επίπεδο ασφαλείας της εναέριας κυκλοφορίας σύµ-
φωνα µε την αποστολή γενικού συµφέροντος των υπηρεσιών
αεροναυτιλίας, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων
δηµόσιας υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρέχονται
σύµφωνα µε τα υψηλότερα πρότυπα υπευθυνότητας και
αποτελεσµατικότητας.

(4) Η πρωτοβουλία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό θα πρέπει
να αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη συµµετοχή της Κοινότητας και των κρατών µελών
στον Εurocontrol και σύµφωνα µε τις αρχές που καθιερώθη-
καν από τη σύµβαση για τη διεθνή πολιτική αεροπορία που
υπεγράφη στις 7 ∆εκεµβρίου 1944 στο Σικάγο.

(5) Οι αποφάσεις που άπτονται του περιεχοµένου, της εµβέλειας
ή των όρων εκτέλεσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων
και της στρατιωτικής εκπαίδευσης δεν εµπίπτουν στις
αρµοδιότητες της Κοινότητας.

(6) Τα κράτη µέλη έχουν προβεί σε µία γενική δήλωση για τα
στρατιωτικά θέµατα που σχετίζονται µε τον Ενιαίο Ευρωπαϊ-
κό Ουρανό (5). Ειδικότερα, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
ενισχύσουν τη συνεργασία τους τόσο σε µη στρατιωτικά
όσο και σε στρατιωτικά ζητήµατα και, εφόσον και στο

(5) Βλέπε σελίδα 9 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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βαθµό που θεωρείται αναγκαίο από τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη, να διευκολύνουν τη συνεργασία µεταξύ των ενόπλων
δυνάµεών τους σε όλα τα ζητήµατα διαχείρισης της εναέριας
κυκλοφορίας.

(7) Ο εναέριος χώρος αποτελεί περιορισµένο µέσο, το οποίο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί καλύτερα και αποτελεσµατικά
µόνο εφόσον λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις όλων των
χρηστών και εφόσον, όπου απαιτείται, εκπροσωπούνται σε
όλη την ανάπτυξη, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την
εφαρµογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, συµπεριλαµ-
βάνοντας την Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού.

(8) Για όλους αυτούς τους λόγους και προκειµένου να επεκταθεί
ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός ώστε να περιλάβει µεγαλύ-
τερο αριθµό ευρωπαϊκών κρατών, η Κοινότητα θα πρέπει,
λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εξελίξεις στο επίπεδο
του Εurocontrol, να θέσει κοινούς στόχους και να
καταστρώσει πρόγραµµα δράσης για την κινητοποίηση όλων
των δυνάµεων, τόσο στο επίπεδό της, όσο και στο επίπεδο
των κρατών µελών και των διαφόρων οικονοµικών συντε-
λεστών, προκειµένου να δηµιουργήσει έναν πλέον ολοκλη-
ρωµένο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Ουρανό.

(9) Όταν τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν δράση για την εξασφά-
λιση της συµµόρφωσης προς κοινοτικές απαιτήσεις, οι αρχές
που ελέγχουν τη συµµόρφωση θα πρέπει να διαθέτουν
επαρκή ανεξαρτησία έναντι των φορέων παροχής υπηρεσιών
αεροναυτιλίας.

(10) Οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας, και ιδίως οι υπηρεσίες εναέριας
κυκλοφορίας οι οποίες έχουν χαρακτήρα δηµόσιας αρχής,
απαιτούν λειτουργικό ή διαρθρωτικό διαχωρισµό και οργα-
νώνονται βάσει νοµικών τύπων που διαφέρουν πολύ µεταξύ
των κρατών µελών.

(11) Όταν απαιτούνται ανεξάρτητοι έλεγχοι των φορέων παροχής
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ως τέτοιοι έλεγχοι θα πρέπει να
αναγνωρίζονται οι επιθεωρήσεις από τις επίσηµες ελεγκτικές
αρχές των κρατών µελών εντός των οποίων παρέχονται οι
υπηρεσίες αυτές από υπηρεσίες της διοίκησης ή από
δηµόσιο φορέα υποκείµενο στην εποπτεία των προαναφερ-
θεισών αρχών, ανεξαρτήτως του εάν οι εκθέσεις ελέγχου
δηµοσιοποιούνται ή όχι.

(12) Είναι επιθυµητό η εφαρµογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού να επεκταθεί σε ευρωπαϊκές τρίτες χώρες, είτε στο
πλαίσιο της συµµετοχής της Κοινότητας στις εργασίες του

Εurocontrol, µετά την προσχώρηση της Κοινότητας στον
Εurocontrol, είτε µε συµφωνίες που συνάπτει η Κοινότητα
µε αυτές τις χώρες.

(13) Η προσχώρηση της Κοινότητας στον Εurocontrol αποτελεί
σηµαντικό στοιχείο για τη δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού
εναέριου χώρου.

(14) Κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού η Κοινότητα θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να
επιδιώξει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεργασίας µε τον
Εurocontrol, προκειµένου να επιτευχθούν κανονιστικές
συνέργιες και συνεπείς προσεγγίσεις και να αποφευχθεί
οποιαδήποτε επικάλυψη µεταξύ των δύο πλευρών.

(15) Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της οµάδας υψηλού επιπέ-
δου, ο Εurocontrol είναι ο φορέας που διαθέτει την
κατάλληλη εµπειρογνωµοσύνη για την υποστήριξη της
Κοινότητας στο ρυθµιστικό της έργο. Συνεπώς, θα πρέπει
να αναπτυχθούν εκτελεστικοί κανόνες για τα θέµατα που
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Εurocontrol, δυνάµει
εντολών προς τον οργανισµό αυτό, σύµφωνα µε όρους
που θα περιληφθούν σε πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της
Επιτροπής και του Εurocontrol.

(16) Η εκπόνηση των αναγκαίων µέτρων για τη δηµιουργία
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού απαιτεί διευρυµένη
διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς και
κοινωνικούς φορείς.

(17) Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενηµερώνονται και να
ζητείται η γνώµη τους µε τον κατάλληλο τρόπο σχετικά µε
όλα τα µέτρα που έχουν σηµαντικές κοινωνικές επιπτώσεις.
Θα πρέπει επίσης να ζητείται η γνώµη της επιτροπής
κλαδικού διαλόγου η οποία συστάθηκε βάσει της απόφασης
98/500/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1998, για
σύσταση επιτροπών κλαδικού διαλόγου για την προώθηση
του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (1).

(18) Τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών
αεροναυτιλίας, οι χρήστες εναερίου χώρου, οι αερολιµένες,
η αεροναυτιλιακή βιοµηχανία και τα όργανα εκπροσώπησης
του επαγγελµατικού προσωπικού, θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να παρέχουν στην Επιτροπή συµβουλές για τις
τεχνικές πτυχές της υλοποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού.

(19) Οι επιδόσεις του συστήµατος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ως
συνόλου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να αξιολογούνται
σε τακτά διαστήµατα, λαµβανοµένης δεόντως υπόψη της

(1) ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 27.
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ανάγκης διατήρησης υψηλού επιπέδου ασφαλείας, προκει-
µένου να εξακριβώνεται η αποτελεσµατικότητα των θεσπι-
ζόµενων µέτρων και να προτείνονται νέα µέτρα.

(20) Οι κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης
του παρόντος κανονισµού καθώς και των µέτρων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 θα πρέπει να είναι αποτελεσµατι-
κές, αναλογικές και αποτρεπτικές χωρίς να θίγουν την
ασφάλεια.

(21) Οι επιπτώσεις των µέτρων που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει
εκθέσεων που θα πρέπει να υποβάλλει η Επιτροπή σε τακτά
διαστήµατα.

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

(23) Στο Λονδίνο, στις 2 ∆εκεµβρίου 1987, συµφωνήθηκαν
διακανονισµοί για µεγαλύτερη συνεργασία ως προς τη
χρήση του αεροδροµίου του Γιβραλτάρ από το Βασίλειο της
Ισπανίας και το Ηνωµένο Βασίλειο σε κοινή δήλωση των
υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών. Οι διακανονισµοί
αυτοί δεν έχουν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή.

(24) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, δηλαδή
η δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, δεν µπορεί
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω της
διακρατικής διάστασης της εν λόγω δράσης, και συνεπώς,
µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, αφή-
νοντας ταυτόχρονα περιθώρια για τη θέσπιση λεπτοµερών
κανόνων εφαρµογής όπου να συνυπολογίζονται οι τοπικές
ιδιαιτερότητες, η Κοινότητα δύναται να λάβει µέτρα, σύµ-
φωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται
στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω
άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(25) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστι-
κών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(26) Το άρθρο 8 παράγραφος 2, των προτύπων διαδικαστικών
κανόνων για τις επιτροπές (2), που έχει θεσπισθεί κατ' εφαρ-
µογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 της απόφασης

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ C 38 της 6.2.2001, σ. 3.

1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, προβλέπει έναν πρότυπο
κανόνα σύµφωνα µε τον οποίο ο πρόεδρος µιας επιτροπής
µπορεί να αποφασίζει να προσκαλεί τρίτους στις συνεδριά-
σεις της. Εφόσον χρειάζεται, ο πρόεδρος της Επιτροπής του
Ενιαίου Ουρανού θα πρέπει να προσκαλεί εκπροσώπους
του Εurocontrol να συµµετάσχουν στις συνεδριάσεις ως
παρατηρητές ή εµπειρογνώµονες,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρµογής

1. Στόχος της πρωτοβουλίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρα-
νού είναι η βελτίωση των ισχυουσών προδιαγραφών ασφαλείας
και της συνολικής αποτελεσµατικότητας της γενικής εναέριας
κυκλοφορίας στην Ευρώπη, η βελτιστοποίηση της µεταφορικής
ικανότητας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των
χρηστών του εναέριου χώρου και η µείωση των καθυστερήσεων.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο παρών κανονισµός σκοπεύει
να θεσπίσει εναρµονισµένο κανονιστικό πλαίσιο για τη δηµιουργία
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004.

2. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και των µέτρων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 δεν θίγει την κυριαρχία των κρατών
µελών επί του εναέριου χώρου τους και τις απαιτήσεις των κρατών
µελών που αφορούν θέµατα δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας
και άµυνας, όπως ορίζεται στο άρθρο 13. Ο παρών κανονισµός
και τα προαναφερόµενα µέτρα δεν καλύπτουν τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις και την στρατιωτική εκπαίδευση.

3. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και των µέτρων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των κρατών µελών που απορρέουν από τη σύµβαση
του Σικάγου του 1944 για τη διεθνή πολιτική αεροπορία.

4. Εξυπακούεται ότι ο παρών κανονισµός, καθώς και τα µέτρα
που αναφέρονται στο άρθρο 3, εφαρµόζονται στον αερολιµένα
του Γιβραλτάρ µε την επιφύλαξη των αντίστοιχων νοµικών θέσεων
του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου όσον
αφορά τη διαφορά περί κυριαρχίας επί του εδάφους όπου
βρίσκεται ο αερολιµένας.

5. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, καθώς και των
µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3, στον αερολιµένα του
Γιβραλτάρ αναστέλλεται έως ότου τεθούν σε εφαρµογή οι διακανο-
νισµοί που περιλαµβάνονται στην κοινή δήλωση των υπουργών
εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασι-
λείου της 2ας ∆εκεµβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και
του Ηνωµένου Βασιλείου θα ενηµερώσουν σχετικά το Συµβούλιο
για αυτή την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή.
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Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού και των µέτρων που
αναφέρονται στο άρθρο 3, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:

1. «Υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας» σηµαίνει υπηρεσία
η οποία παρέχεται µε στόχο:

α) την πρόληψη των συγκρούσεων

— µεταξύ αεροσκαφών και

— στην περιοχή ελιγµών, µεταξύ αεροσκαφών και
εµποδίων και

β) τη διεκπεραίωση και διατήρηση τακτικής ροής εναέριας
κυκλοφορίας.

2. «Υπηρεσία ελέγχου αεροδροµίου» σηµαίνει υπηρεσία ελέγχου
εναέριας κυκλοφορίας για την κυκλοφορία στα αεροδρόµια.

3. «Υπηρεσία αεροναυτικών πληροφοριών» σηµαίνει υπηρεσία
εγκατεστηµένη εντός της καθορισµένης περιοχής κάλυψης,
υπεύθυνη για την παροχή των αεροναυτικών πληροφοριών
και δεδοµένων των αναγκαίων για την ασφάλεια, την κανονι-
κότητα και την αποτελεσµατικότητα της αεροναυτιλίας.

4. «Υπηρεσίες αεροναυτιλίας» σηµαίνει υπηρεσίες εναέριας
κυκλοφορίας, υπηρεσίες επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτή-
ρησης, µετεωρολογικές υπηρεσίες που προορίζονται για την
αεροναυτιλία, και υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών.

5. «Φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας» σηµαίνει οιαδή-
ποτε δηµόσια η ιδιωτική οντότητα που παρέχει υπηρεσίες
αεροναυτιλίας για τη γενική εναέρια κυκλοφορία.

6. «Τµήµα εναέριου χώρου» σηµαίνει εναέριο χώρο καθορισµέ-
νων διαστάσεων στο χώρο και το χρόνο, εντός του οποίου
παρέχονται υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

7. «∆ιαχείριση του εναέριου χώρου» σηµαίνει λειτουργία
προγραµµατισµού µε κύριο στόχο τη µεγιστοποίηση της
χρήσης του διαθέσιµου εναέριου χώρου µε δυναµική χρονο-
κατανοµή και, ενίοτε, κατάτµηση του εναέριου χώρου στις
διάφορες κατηγορίες των χρηστών του µε βάση τις βραχυπρό-
θεσµες ανάγκες.

8. «Χρήστες του εναέριου χώρου» σηµαίνει το σύνολο των
αεροσκαφών που λειτουργούν ως γενική εναέρια κυκλοφορία.

9. «∆ιαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας» σηµαίνει
καθήκοντα που καθιερώθηκαν µε σκοπό τη συµβολή στην
ασφαλή, µεθοδική και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας
διασφαλίζοντας ότι οι δυνατότητες ελέγχου της εναέριας
κυκλοφορίας (ΕΕΚ) χρησιµοποιούνται στο µέγιστο δυνατό
βαθµό και ότι ο όγκος της κυκλοφορίας συµβιβάζεται µε τις
µεταφορικές ικανότητες που δηλώνονται από τους ενδεδει-
γµένους φορείς παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

10. «∆ιαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας» σηµαίνει το σύνολο
των εναέριων λειτουργιών και των λειτουργιών εδάφους
(υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, διαχείριση του εναέριου
χώρου και διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας)
που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ασφαλούς και
αποτελεσµατικής διακίνησης των αεροσκαφών σε όλες τις
φάσεις λειτουργίας.

11. «Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας» σηµαίνει τις διάφορες
υπηρεσίες πληροφοριών πτήσης, υπηρεσίες συναγερµού,
συµβουλευτικές υπηρεσίες στον τοµέα της εναέριας κυκλο-
φορίας και υπηρεσίες ΕΕΚ (υπηρεσίες ελέγχου περιοχής,
προσέγγισης και αεροδροµίου).

12. «Υπηρεσία ελέγχου περιοχής» σηµαίνει υπηρεσία ΕΕΚ για
ελεγχόµενες πτήσεις σε τµήµα του εναέριου χώρου.

13. «Υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης» σηµαίνει υπηρεσία ΕΕΚ για
τις αφίξεις και αναχωρήσεις ελεγχόµενων πτήσεων.

14. «∆έσµη υπηρεσιών» σηµαίνει δύο ή περισσότερες υπηρεσίες
αεροναυτιλίας.

15. «Πιστοποιητικό» σηµαίνει έγγραφο που εκδίδεται από κράτος
µέλος σε οποιαδήποτε µορφή συµβατή µε το εθνικό δίκαιο,
µε το οποίο πιστοποιείται ότι ένας συγκεκριµένος φορέας
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας πληροί τις προϋποθέσεις
προκειµένου να παρέχει µια συγκεκριµένη υπηρεσία.

16. «Υπηρεσίες επικοινωνίας» σηµαίνει σταθερές και κινητές
αεροναυτικές υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή την επικοινω-
νία εδάφους/εδάφους, αέρα/εδάφους και αέρα/αέρα για
σκοπούς ΕΕΚ.

17. «Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας»
(«Ε∆∆ΕΚ») σηµαίνει το σύνολο των συστηµάτων που απαριθ-
µούνται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 552/
2004, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε τη διαλειτουρ-
γικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας
κυκλοφορίας («κανονισµός για τη διαλειτουργικότητα») (1), ο
οποίος καθιστά δυνατή την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας
στην Κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των διεπαφών στα
σύνορα µε τρίτες χώρες.

18. «Αντίληψη λειτουργίας» σηµαίνει τα κριτήρια για την επιχει-
ρησιακή χρήση του Ε∆∆ΕΕΚ ή µέρους αυτού.

19. «Συστατικά στοιχεία» νοούνται τόσο τα υλικά αντικείµενα,
όπως το υλικό, όσο και τα άυλα στοιχεία, όπως το λογισµικό,
στα οποία βασίζεται η διαλειτουργικότητα του Ε∆∆ΕΚ.

(1) Βλέπε σελίδα 33 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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20. «Eurocontrol» σηµαίνει τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την
Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, ο οποίος συστάθηκε από τη
διεθνή σύµβαση της 13ης ∆εκεµβρίου 1960 περί συνεργα-
σίας για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας (1).

21. «Αρχές του Εurocontrol για τον καθορισµό της βάσης
υπολογισµού των τελών διαδροµής και για τον υπολογισµό
των µοναδιαίων συντελεστών» σηµαίνει τις αρχές που καθορί-
ζονται στο έγγραφο αριθ. 99.60.01/01, της 1ης Αυγούστου
1999, το οποίο εξέδωσε ο Εurocontrol.

22. «Ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου» σηµαίνει µιαν αντί-
ληψη της διαχείρισης του εναέριου χώρου, η οποία εφαρµό-
ζεται στον τοµέα της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Πολιτικής
Αεροπορίας, όπως προσδιορίζεται στην πρώτη έκδοση του
«Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Εναέριου Χώρου για την Εφαρµογή
της Έννοιας της Ευέλικτης Χρήσης του Εναέριου Χώρου»
από τον Εurocontrol.

23. «Περιοχή πληροφοριών πτήσης» σηµαίνει εναέριο χώρο καθο-
ρισµένων διαστάσεων εντός του οποίου παρέχονται υπηρεσίες
πληροφοριών πτήσης και υπηρεσίες συναγερµού.

24. «Επίπεδο πτήσης» σηµαίνει επιφάνεια σταθερής ατµοσφαιρι-
κής πίεσης, οριζόµενη σε σχέση µε συγκεκριµένη τιµή πίεσης
1 013,2 εκτοπασκάλ και χωριζόµενη από άλλες ανάλογες
επιφάνειες µε συγκεκριµένα διάκενα πίεσης.

25. «Λειτουργικό τµήµα εναέριου χώρου» σηµαίνει το τµήµα του
εναέριου χώρου που βασίζεται σε επιχειρησιακές απαιτήσεις
και το οποίο ανταποκρίνεται στην ανάγκη να διασφαλισθεί
πλέον ενοποιηµένη διαχείριση του εναέριου χώρου ανεξαρτή-
τως των υφιστάµενων ορίων.

26. «Γενική εναέρια κυκλοφορία» σηµαίνει το σύνολο των
κινήσεων των πολιτικών αεροσκαφών καθώς και το σύνολο
των κινήσεων των κρατικών (συµπεριλαµβανοµένων των
στρατιωτικών, τελωνειακών και αστυνοµικών) αεροσκαφών,
όταν οι κινήσεις αυτές διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικα-
σίες του ΙCAO.

27. «ICAO» σηµαίνει τον Οργανισµό ∆ιεθνούς Πολιτικής Αερο-
πορίας, που συστάθηκε µε τη σύµβαση του Σικάγου του
1944 περί ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

28. «∆ιαλειτουργικότητα» σηµαίνει ένα σύνολο λειτουργικών,
τεχνικών και επιχειρησιακών ιδιοτήτων που απαιτείται να
έχουν τα συστήµατα και τα συστατικά στοιχεία του Ε∆∆ΕΚ
και οι διαδικασίες λειτουργίας του ώστε να µπορεί να
λειτουργεί µε ασφάλεια, οµοιογενώς και αποτελεσµατικά. Η
διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται χάρη στη συµµόρφωση
των συστηµάτων και των συστατικών στοιχείων µε τις βασικές
απαιτήσεις.

(1) Σύµβαση που τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της 12ης Φεβρουα-
ρίου 1981 και αναθεωρήθηκε µε το πρωτόκολλο της 27ης Ιουνίου
1997.

29. «Μετεωρολογικές υπηρεσίες» σηµαίνει τις εγκαταστάσεις και
υπηρεσίες που παρέχουν στα αεροσκάφη µετεωρολογικές
προγνώσεις, δελτία και παρατηρήσεις καθώς και ό,τι άλλες
µετεωρολογικές πληροφορίες και στοιχεία παρέχουν τα κράτη
προς αεροναυτική χρήση.

30. «Υπηρεσίες πλοήγησης» σηµαίνει τις εγκαταστάσεις και
υπηρεσίες που παρέχουν πληροφορίες θέσης και χρονισµού
στα αεροσκάφη.

31. «Επιχειρησιακά δεδοµένα» σηµαίνει τις πληροφορίες σχετικά
µε όλες τις φάσεις µιας πτήσης, οι οποίες απαιτούνται για τη
λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων από τους φορείς παροχής
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους χρήστες του εναέριου χώρου,
τους υπευθύνους των αερολιµένων και τους άλλους ενεχόµε-
νους φορείς.

32. «∆ιαδικασία», χρησιµοποιούµενη στο πλαίσιο του «κανο-
νισµού για την διαλειτουργικότητα», σηµαίνει τυποποιηµένη
µέθοδο για τη χρήση, είτε τεχνική είτε επιχειρησιακή, των
συστηµάτων, στη συνάρτηση συµφωνηµένων και επικυρωµέ-
νων αντιλήψεων λειτουργίας που απαιτούν ενιαία υλοποίηση
σ' ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης της εναέριας
κυκλοφορίας.

33. «Θέση σε λειτουργία» σηµαίνει την πρώτη επιχειρησιακή
χρήση µετά την αρχική εγκατάσταση ή την αναβάθµιση
συστήµατος.

34. «∆ίκτυο αεροδιαδρόµων» σηµαίνει δίκτυο συγκεκριµένων
αεροδιαδρόµων για τη διοχέτευση της ροής της γενικής
εναέριας κυκλοφορίας ανάλογα µε τις ανάγκες για την
παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

35. «∆ιαδροµή» σηµαίνει την επιλεγµένη πορεία που πρέπει να
ακολουθήσει ένα αεροσκάφος κατά τη λειτουργία του.

36. «Οµοιογενής λειτουργία» σηµαίνει λειτουργία του Ε∆∆ΕΚ µε
τέτοιο τρόπο ώστε από τη σκοπιά του χρήστη να θεωρείται
ως ενιαίο σύστηµα.

37. «Τοµέας» σηµαίνει τµήµα µιας περιοχής ελέγχου ή/και
περιοχή πληροφοριών πτήσης/ανώτερη περιοχή.

38. «Υπηρεσίες επιτήρησης» σηµαίνει τις εγκαταστάσεις και
υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται για να προσδιορίζονται οι
σχετικές θέσεις των αεροσκαφών, ώστε να εξασφαλίζεται ο
ασφαλής διαχωρισµός τους.

39. «Σύστηµα» σηµαίνει το σύνολο συστατικών στοιχείων εδά-
φους και συστατικών στοιχείων φεροµένων επί αεροσκαφών,
καθώς και διαστηµικού εξοπλισµού, το οποίο παρέχει
υποστήριξη για υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε όλες τις φάσεις
της πτήσης.

40. «Αναβάθµιση» σηµαίνει κάθε τροποποίηση η οποία αλλάζει
τα χαρακτηριστικά λειτουργίας ενός συστήµατος.
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Άρθρο 3

Τοµείς δράσης της Κοινότητας

1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει ένα εναρµονισµένο κανο-
νιστικό πλαίσιο για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού σε συνδυασµό µε:

α) τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για
την οργάνωση και χρήση του εναέριου χώρου στον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό («κανονισµός για τον εναέριο χώρο») (1)·

β) τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για
την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Ουρανό («κανονισµός για την παροχή υπηρεσιών») (2)·

γ) τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004,
για τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου της
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας («κανονισµός για τη
διαλειτουργικότητα») (3),

και τους εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζει η Επιτροπή βάσει
του παρόντος κανονισµού και των κανονισµών που αναφέρονται
ανωτέρω.

2. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 µέτρα εφαρµόζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 4

Εθνικές εποπτικές αρχές

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν ή εγκαθιστούν φορέα ή φορείς ως
την εθνική τους εποπτική αρχή προκειµένου να εκτελεί τα
καθήκοντα που ανατίθενται στην αρχή αυτή δυνάµει του παρόντος
κανονισµού και των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι ανεξάρτητες από τους
φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Η ανεξαρτησία αυτή
επιτυγχάνεται µε τον επαρκή διαχωρισµό, σε λειτουργικό τουλά-
χιστον επίπεδο, µεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και των
φορέων αυτών. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές
εποπτικές αρχές ασκούν τις εξουσίες τους κατά τρόπο αµερόληπτο
και διαφανή.

(1) Βλέπε σελίδα 20 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) Βλέπε σελίδα 10 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(3) Βλέπε σελίδα 26 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόµατα και
τις διευθύνσεις των εθνικών εποπτικών αρχών, καθώς και τυχόν
µεταβολές τους, και την ενηµερώνουν για τα µέτρα που λαµβά-
νονται για να διασφαλισθεί η συµµόρφωση προς την παράγραφο 2.

Άρθρο 5

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Ενιαίου Ουρα-
νού, αποκαλούµενη εφεξής «επιτροπή», η οποία απαρτίζεται από
δύο αντιπροσώπους από κάθε κράτος µέλος και προεδρεύεται από
αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Η επιτροπή αυτή διασφαλίζει την
κατάλληλη συνεκτίµηση των συµφερόντων όλων των κατηγοριών
των χρηστών.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα µήνα.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 6

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, τα αεροδρόµια, η
κατασκευαστική βιοµηχανία και τα όργανα εκπροσώπησης του
επαγγελµατικού προσωπικού. Αποκλειστικός ρόλος του οργάνου
αυτού είναι να παρέχει στην Επιτροπή συµβουλές για τις τεχνικές
πτυχές της υλοποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Άρθρο 7

Σχέσεις µε ευρωπαϊκές τρίτες χώρες

Η Κοινότητα έχει ως στόχο και υποστηρίζει την επέκταση του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού σε χώρες που δεν είναι µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, επιδιώκει, είτε στα
πλαίσια συµφωνιών που συνάπτονται µε όµορες τρίτες χώρες είτε
στα πλαίσια του Εurocontrol, την επέκταση του πεδίου εφαρµογής
του παρόντος κανονισµού και των µέτρων που αναφέρονται στο
άρθρο 3, στις χώρες αυτές.
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Άρθρο 8

Εκτελεστικοί κανόνες

1. Για την ανάπτυξη εκτελεστικών κανόνων, σύµφωνα µε το
άρθρο 3, οι οποίοι εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Εurocontrol,
η Επιτροπή εκδίδει εντολές προς το Εurocontrol µε τις οποίες
καθορίζονται τα καθήκοντα που πρόκειται να εκτελεσθούν και το
σχετικό χρονοδιάγραµµα. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει να κάνει την
καλύτερη δυνατή χρήση των ρυθµίσεων του Εurocontrol όσον
αφορά τη συµµετοχή και τη διαβούλευση µε όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη, όταν οι ρυθµίσεις αυτές συµφωνούν µε τις πρακτικές που
εφαρµόζει η Επιτροπή σχετικά µε τη διαφάνεια και τις διαδικασίες
διαβούλευσης και δεν συγκρούονται µε τις θεσµικές της υποχρεώ-
σεις. Η Επιτροπή αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 5 παράγραφος 2.

2. Βάσει των εργασιών που ολοκληρώνονται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, οι αποφάσεις σχετικά µε την εφαρµογή των
αποτελεσµάτων των εν λόγω εργασιών εντός της Κοινότητας και
σχετικά µε την προθεσµία για την εκτέλεσή τους λαµβάνονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3. Οι
αποφάσεις αυτές δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Παρά την παράγραφο 2, εάν το Εurocontrol δεν µπορεί να
δεχθεί εντολή η οποία του δόθηκε δυνάµει της παραγράφου 1, ή
εάν η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή Ενιαίου
Ουρανού, θεωρεί ότι

α) οι εργασίες που διεξάγονται βάσει της εν λόγω εντολής δεν
σηµειώνουν ικανοποιητική πρόοδο σε σχέση µε την ταχθείσα
προθεσµία· ή

β) τα αποτελέσµατα των διεξαχθεισών εργασιών δεν είναι τα
προσήκοντα,

η Επιτροπή δύναται, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 5, παράγραφος 3, να θεσπίζει εναλλακτικά µέτρα για
την επίτευξη των στόχων της εντολής.

4. Για την ανάπτυξη εκτελεστικών κανόνων, σύµφωνα µε το
άρθρο 3, οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του
Εurocontrol, η Επιτροπή αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 5 παράγραφος 3.

Άρθρο 9

Κυρώσεις

Οι κυρώσεις που θεσπίζουν τα κράτη µέλη σε περίπτωση παραβά-
σεων του παρόντος κανονισµού και των µέτρων που αναφέρονται
στο άρθρο 3 από τους χρήστες του εναερίου χώρου και τους
παρόχους υπηρεσιών, πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές.

Άρθρο 10

∆ιαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς

Τα κράτη µέλη, ενεργώντας σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθε-
σία, και η Επιτροπή καθιερώνουν µηχανισµούς διαβούλευσης,
ώστε οι ενδιαφερόµενοι φορείς να συµµετέχουν κατάλληλα στην
υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Στους ενδιαφερόµενους αυτούς φορείς µπορεί να περιλαµβά-
νονται:

— φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας,

— χρήστες του εναέριου χώρου,

— αεροδρόµια,

— κατασκευαστική βιοµηχανία, και

— επαγγελµατικές οργανώσεις αντιπροσώπευσης του προσωπι-
κού.

Η διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς καλύπτει, ιδίως,
τη δηµιουργία και εισαγωγή νέων αντιλήψεων και τεχνολογιών στο
Ε∆∆ΕΚ.

Άρθρο 11

Αξιολόγηση των επιδόσεων

1. Η Επιτροπή µεριµνά για την εξέταση και την αξιολόγηση
των επιδόσεων της αεροναυτιλίας, βασιζόµενη στην υπάρχουσα
εµπειρογνωµοσύνη του Εurocontrol.

2. Η ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται για τους
σκοπούς της παραγράφου 1 έχει σκοπό να:

α) επιτρέπει τη σύγκριση και τη βελτίωση της παροχής υπηρε-
σιών αεροναυτιλίας·

β) βοηθά τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας να
παρέχουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες·

γ) βελτιώνει τη διαδικασία διαβούλευσης µεταξύ χρηστών του
εναέριου χώρου, φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας
και αεροδροµίων,

δ) συµβάλλει στον προσδιορισµό και στην προώθηση ορθών
πρακτικών, συµπεριλαµβανοµένης της βελτιωµένης ασφά-
λειας, της αποτελεσµατικότητας και της ικανότητας.

3. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος του κοινού για
πρόσβαση στα έγγραφα της Επιτροπής, όπως καθορίζεται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση
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του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου και της Επιτροπής (1), η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3, µέτρα για
την διάδοση στα ενδιαφερόµενα µέρη, των πληροφοριών που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 12

Επιτήρηση, παρακολούθηση και µέθοδοι αξιολόγησης των
επιπτώσεων

1. Η επιτήρηση, η παρακολούθηση και οι µέθοδοι αξιολόγησης
των επιπτώσεων στηρίζονται στην υποβολή ετήσιων εκθέσεων από
τα κράτη µέλη σχετικά µε την εφαρµογή των δράσεων που
αναλαµβάνονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού και των µέτρων
που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Η Επιτροπή επανεξετάζει κατά περιόδους την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού και των µέτρων που αναφέρονται στο
άρθρο 3 και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και στο Συµβούλιο, µε την πρώτη ευκαιρία µέχρι τις 20 Απρι-
λίου 2007, και ακολούθως ανά τριετία. Για το σκοπό αυτό, η
Επιτροπή µπορεί να ζητεί από τα κράτη µέλη πληροφορίες
επιπλέον των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στις εκθέσεις
που υποβάλλουν σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

3. Για την εκπόνηση των εκθέσεων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της επιτροπής.

4. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαµβάνουν αξιολόγηση των αποτε-
λεσµάτων που έχουν επιτευχθεί µε τις δράσεις που έχουν αναληφθεί
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό συµπεριλαµβανοµένων των
κατάλληλων πληροφοριών σχετικά µε τις εξελίξεις στον τοµέα,
ιδίως όσον αφορά τις οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές, θέµατα
που άπτονται της απασχόλησης και τεχνολογίας καθώς και σχετικά
µε την ποιότητα των υπηρεσιών, λαµβανοµένων υπόψη των
αρχικών στόχων και ενόψει των µελλοντικών αναγκών.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Στρασβούργο, 10 Μαρτίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

P. COX D. ROCHE

(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2002, σ. 43.

Άρθρο 13

∆ιασφαλίσεις

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:

— για την επιτήρηση του εναέριου χώρου που τελεί υπό την
ευθύνη του, σύµφωνα µε τις συµφωνίες για το περιφερειακό
σχέδιο αεροναυτιλίας του ΙCAO, που περιλαµβάνουν την
ικανότητα ανίχνευσης, αναγνώρισης και αξιολόγησης όλων
των αεροσκαφών που χρησιµοποιούν τον εναέριο αυτό χώρο,
προκειµένου να επιτυγχάνεται η κατοχύρωση της ασφάλειας
των πτήσεων και να αναλαµβάνεται δράση για την κατοχύ-
ρωση της ασφάλειας και των αµυντικών αναγκών,

— σε περίπτωση σοβαρών εσωτερικών διαταραχών που επηρεά-
ζουν τη διατήρηση της δηµόσιας τάξης,

— σε περίπτωση πολέµου ή σοβαρής διεθνούς έντασης που
αποτελεί απειλή πολέµου,

— για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των κρατών µελών που
έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο µε σκοπό τη διατήρηση
της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας,

— για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και στρατιω-
τικής εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων
δυνατοτήτων για ασκήσεις.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από
τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.




