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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)ΑΡΙΘ. 552/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Μαρτίου 2004

σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

(«κανονισµός για τη διαλειτουργικότητα»)

(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) Για να υλοποιηθεί ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, θα πρέπει
να θεσπισθούν µέτρα σε σχέση µε τα συστήµατα, τα
συστατικά στοιχεία και τις συναφείς διαδικασίες µε στόχο
να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού
δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Ε∆∆ΕΚ) σε
συµφωνία µε την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, όπως
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
10ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών
αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρα-
νού («κανονισµός για την παροχή υπηρεσιών») (5) και µε την
οργάνωση και χρήση του εναέριου χώρου, όπως προβλέπεται

(1) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 41.
(2) ΕΕ C 241 της 17.10.2002, 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. 325), κοινή θέση του Συµβουλίου της
18ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 129 Ε της 3.6.2003, σ. 26) 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.

(5) Βλέπε σελίδα 10 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

στον κανονισµό (ΕΚ) 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για την
οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισµός για τον
εναέριο χώρο») (6).

(2) Η έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου για τον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό επιβεβαίωσε την ανάγκη να θεσπισθούν
οι τεχνικές ρυθµίσεις µε βάση τη «νέα προσέγγιση» σύµφωνα
µε το ψήφισµα του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 1985, για
µια νέα προσέγγιση στο θέµα της τεχνικής εναρµόνισης και
τυποποίησης (7), στις οποίες οι βασικές απαιτήσεις, κανόνες
και πρότυπα πρέπει να αλληλοσυµπληρώνονται και να έχουν
συνοχή µεταξύ τους.

(3) Ο κανονισµός (ΕΚ) 549/2004 (8) του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004,
(«κανονισµός πλαίσιο») ορίζει το πλαίσιο για τη δηµιουργία
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

(4) Η έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου επιβεβαίωσε ότι
παρά την πρόοδο που σηµειώθηκε στη διάρκεια των τελευ-
ταίων ετών προς την κατεύθυνση οµοιογενούς εκµετάλλευ-
σης του Ε∆∆ΕΚ η κατάσταση παραµένει προβληµατική,
µε µικρό βαθµό συνολοκλήρωσης µεταξύ των εθνικών
συστηµάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και αργούς
ρυθµούς εισαγωγής των νέων αντιλήψεων εκµετάλλευσης
και τεχνολογίας που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση
της απαιτούµενης πρόσθετης µεταφορικής ικανότητας.

(5) Η βελτίωση του βαθµού συνολοκλήρωσης σε κοινοτικό
επίπεδο θα έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της αποτελεσµα-
τικότητας και τη µείωση των δαπανών για τις προµήθειες
και τη συντήρηση καθώς και βελτίωση του επιχειρησιακού
συντονισµού.

(6) Βλέπε σελίδα 20 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(7) ΕΕ C 136 της 4.6.1985, σ. 1.
(8) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(6) Η επικράτηση των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών που
χρησιµοποιούνται στις προµήθειες, έχει προκαλέσει κατα-
κερµατισµό της αγοράς συστηµάτων και δεν διευκολύνει τη
βιοµηχανική συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο. Το αποτέ-
λεσµα είναι ότι η βιοµηχανία πλήττεται ιδιαίτερα καθώς
υποχρεώνεται να προσαρµόζει σε σηµαντικό βαθµό τα
προϊόντα της σε κάθε εθνική αγορά. Οι πρακτικές αυτές
δυσχεραίνουν άσκοπα την ανάπτυξη και εφαρµογή των νέων
τεχνολογιών και ανακόπτουν το ρυθµό εισαγωγής των νέων
επιχειρησιακών αντιλήψεων που απαιτούνται για την αύξηση
της µεταφορικής ικανότητας.

(7) Είναι εποµένως προς το συµφέρον όλων όσοι εµπλέκονται
στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας να αναπτύξουν
µια νέα εταιρική προσέγγιση που να επιτρέπει την ισόρροπη
συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων, ενθαρρύνοντας τη
δηµιουργικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων, εµπειρίας και
κινδύνων. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να έχει ως στόχο
τον καθορισµό, σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία, ενός
συνεκτικού συνόλου κοινοτικών προδιαγραφών που θα
καλύπτει το ευρύτερο δυνατό φάσµα αναγκών.

(8) Η εσωτερική αγορά αποτελεί κοινοτικό στόχο και, εποµένως,
τα λαµβανόµενα δυνάµει του παρόντος κανονισµού µέτρα
θα πρέπει να συµβάλλουν στην προοδευτική ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς σε αυτόν τον τοµέα.

(9) Είναι συνεπώς σκόπιµο να καθορισθούν οι βασικές απαι-
τήσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρµόζονται για το ευρωπα-
ϊκό δίκτυο διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, τα συστήµατά
του, τα συστατικά στοιχεία του και τις συναφείς διαδικασίες.

(10) Θα πρέπει να καταρτισθούν κανόνες εφαρµογής για τη
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων όταν προκύπτει
ανάγκη να συµπληρωθούν ή να καθορισθούν λεπτο-
µερέστερα οι βασικές απαιτήσεις. Οι κανόνες αυτοί θα
πρέπει επίσης να καταρτίζονται όταν χρειάζεται για να
διευκολύνεται η συντονισµένη εισαγωγή νέων, συµφωνηµέ-
νων και επικυρωµένων αντιλήψεων λειτουργίας ή τεχνολο-
γιών. Η συµµόρφωση µε τους κανόνες αυτούς θα πρέπει να
είναι συνεχής· οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να βασίζονται
σε κανόνες και πρότυπα διεθνών οργανισµών, όπως ο
Εurocontrol ή η ΙCAO.

(11) Η εκπόνηση και η θέσπιση κοινοτικών προδιαγραφών για το
Ε∆∆ΕΚ, για τα συστήµατα και τα συστατικά στοιχεία καθώς
και για τις συναφείς διαδικασίες αποτελεί κατάλληλο µέσο
για τον καθορισµό των τεχνικών και επιχειρησιακών όρων
που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των βασικών απαι-
τήσεων και την τήρηση των σχετικών κανόνων εφαρµογής
για τη διαλειτουργικότητα. Η συµµόρφωση µε τις δηµοσι-

ευµένες κοινοτικές προδιαγραφές, η οποία παραµένει προαι-
ρετική, εισάγει ένα τεκµήριο συµµόρφωσης µε τις βασικές
απαιτήσεις και τους σχετικούς κανόνες εφαρµογής για τη
διαλειτουργικότητα.

(12) Οι κοινοτικές προδιαγραφές θα πρέπει να καθορίζονται από
τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης σε συνεργασία
µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Εξοπλισµού Πολιτικής Αερο-
πορίας («Eurocae») και από τον Εurocontrol σύµφωνα µε
τις γενικές διαδικασίες κοινοτικής τυποποίησης.

(13) Οι διαδικασίες που διέπουν την αξιολόγηση πιστότητας ή
καταλληλότητας προς χρήση των συστατικών στοιχείων
θα πρέπει να βασίζονται στη χρήση των ενοτήτων που
προβλέπονται από την απόφαση 93/465/EΟΚ του Συµβου-
λίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που αφορούν
τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της
πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της
σήµανσης πιστότητας «CE» που προορίζονται να χρησιµο-
ποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισης (1). Εφόσον
χρειάζεται, οι ενότητες αυτές είναι δυνατό να επεκτείνονται
ώστε να καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις των σχετικών
βιοµηχανιών.

(14) Η εν λόγω αγορά είναι µικρού µεγέθους και αφορά
συστήµατα και συστατικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται
σχεδόν αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαχείρισης της
εναέριας κυκλοφορίας και δεν προορίζονται για το ευρύ
κοινό. Θα ήταν εποµένως υπερβολικό να τίθεται επί του
στοιχείου η σήµανση CE καθώς, µε βάση την εκτίµηση
συµµόρφωσης ή/και καταλληλότητας χρήσης, είναι αρκετή
η δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή. Αυτό δεν θα
πρέπει να επηρεάζει την υποχρέωση των κατασκευαστών να
θέτουν τη σήµανση CE σε ορισµένα στοιχεία προκειµένου
να πιστοποιείται η συµµόρφωσή τους προς άλλη σχετική
κοινοτική νοµοθεσία.

(15) Η θέση σε λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης εναέριας
κυκλοφορίας υπόκειται σε έλεγχο συµµόρφωσης µε τις
βασικές απαιτήσεις και τους σχετικούς κανόνες εφαρµογής
για τη διαλειτουργικότητα. Η χρήση κοινοτικών προδιαγρα-
φών συνιστά τεκµήριο συµµόρφωσης µε τις βασικές απαι-
τήσεις και τους σχετικούς κανόνες εφαρµογής για τη
διαλειτουργικότητα.

(16) Η πλήρης εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει
να γίνει µε βάση µια στρατηγική µετάβασης, η οποία
θα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του παρόντος
κανονισµού χωρίς να εισάγει αδικαιολόγητους φραγµούς
κόστους/οφέλους στη διατήρηση της υφιστάµενης υποδο-
µής.

(1) ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 23.
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(17) Στο πλαίσιο της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας, θα πρέπει
να ληφθεί δεόντως υπόψη η ανάγκη να διασφαλισθούν:

— εναρµονισµένοι όροι όσον αφορά τη διαθεσιµότητα
και την αποτελεσµατική χρήση του ραδιοφάσµατος
που απαιτείται για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρω-
παϊκού Ουρανού, συµπεριλαµβανοµένων των πτυχών
που άπτονται της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας,

— η προστασία των υπηρεσιών ασφάλειας της ζωής από
επιβλαβείς παρεµβολές,

— η αποτελεσµατική και ενδεδειγµένη χρήση των συχνο-
τήτων που παραχωρούνται στον τοµέα της αεροπορίας
και τελούν υπό την αποκλειστική της διαχείριση.

(18) Η οδηγία 93/65/EΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου
1993, σχετικά µε τον καθορισµό και τη χρησιµοποίηση
συµβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια τεχνι-
κού εξοπλισµού και συστηµάτων διαχείρισης της εναέριας
κυκλοφορίας (1) περιορίζεται στις υποχρεώσεις της αναθέ-
τουσας αρχής. Ο παρών κανονισµός είναι πιο ολοκληρωµέ-
νος αφού καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτι-
λίας, των χρηστών εναέριου χώρου, της βιοµηχανίας και των
αερολιµένων, και προβλέπει τόσο τη θέσπιση κανόνων
γενικής ισχύος, όσο και την έκδοση κοινοτικών προδιαγρα-
φών οι οποίες, αν και µη υποχρεωτικού χαρακτήρα,
παρέχουν τεκµήριο συµµόρφωσης µε τις βασικές απαιτήσεις.
Συνεπώς, η οδηγία 93/65/ΕΟΚ, η οδηγία 97/15/ΕΚ της
Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 1997, για έγκριση των
προτύπων της Εurocontrol και τροποποίηση της οδηγίας
93/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό και
τη χρησιµοποίηση συµβατών τεχνικών προδιαγραφών για
την προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού και συστηµάτων διαχεί-
ρισης της εναέριας κυκλοφορίας (2), ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 2082/2000 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεµβρίου
2000, για έγκριση των προτύπων Εurocontrol και την
τροποποίηση της οδηγίας 97/15/ΕΚ (3) και ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 980/2002 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2002,
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2082/
2000, θα πρέπει να καταργηθούν µετά από µεταβατική
περίοδο.

(19) Για λόγους ασφάλειας του δικαίου είναι σηµαντικό να
εξασφαλισθεί ότι η ουσία ορισµένων διατάξεων της κοινο-
τικής νοµοθεσίας που θεσπίστηκαν µε βάση την οδηγία
93/65/ΕΕΚ παραµένει σε ισχύ αµετάβλητη. Η θέσπιση στο

(1) ΕΕ L 187 της 29.7.1993, σ. 52· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 95 της 10.4.1997, σ. 16· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2082/2000 (ΕΕ L 254 της 9.10.2000, σ. 1).

(3) ΕΕ L 254 της 9.10.2000, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 980/2002 (ΕΕ L 150 της
8.6.2002, σ. 38).

πλαίσιο του παρόντος κανονισµού των κανόνων εφαρµογής
που αντιστοιχούν σε τέτοιες διατάξεις θα απαιτήσει κάποιο
χρόνο,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρµογής

1. Στα πλαίσια του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού-πλαι-
σίου, ο παρών κανονισµός αφορά τη διαλειτουργικότητα του
Ε∆∆ΕΚ.

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα συστήµατα, τα
συστατικά στοιχεία τους και τις συναφείς διαδικασίες που καθορί-
ζονται στο παράρτηµα Ι.

3. Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι να επιτευχθεί διαλει-
τουργικότητα µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων, των συστατικών
στοιχείων τους και των συναφών διαδικασιών του Ε∆∆ΕΚ, λαµβανο-
µένων δεόντως υπόψη των οικείων διεθνών κανόνων. Ο παρών
κανονισµός σκοπεύει επίσης να εξασφαλίσει τη συντονισµένη και
ταχεία εισαγωγή νέων συµφωνηµένων και επικυρωµένων αντι-
λήψεων λειτουργίας ή τεχνολογιών στη διαχείριση της εναέριας
κυκλοφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Βασικές απαιτήσεις, κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα
και κοινοτικές προδιαγραφές

Άρθρο 2

Βασικές απαιτήσεις

Το Ε∆∆ΕΚ, τα συστήµατά του και τα συστατικά στοιχεία τους
καθώς και οι συναφείς διαδικασίες πρέπει να πληρούν τις βασικές
απαιτήσεις. Οι βασικές απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο παράρ-
τηµα ΙΙ.

Άρθρο 3

Κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα

1. Κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα εκπονούνται
οσάκις αυτό είναι αναγκαίο για την συνεκτική επίτευξη των στόχων
του παρόντος κανονισµού.
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2. Τα συστήµατα, τα συστατικά στοιχεία και οι συναφείς
διαδικασίες συµµορφούνται προς τους σχετικούς κανόνες εφαρµο-
γής για τη διαλειτουργικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου
ζωής τους.

3. Οι κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα, ιδίως:

α) προσδιορίζουν τυχόν ειδικές απαιτήσεις που συµπληρώνουν
ή καθορίζουν λεπτοµερέστερα τις βασικές απαιτήσεις, ιδίως
όσον αφορά την ασφάλεια, την οµοιογενή λειτουργία και τις
επιδόσεις· ή/και

β) περιγράφουν, εφ' όσον χρειάζεται, τυχόν ειδικές απαιτήσεις
που συµπληρώνουν ή καθορίζουν λεπτοµερέστερα τις βασι-
κές απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τη συντονισµένη εισαγωγή
νέων, συµφωνηµένων και επικυρωµένων αντιλήψεων λειτουρ-
γίας ή τεχνολογιών· ή/και

γ) καθορίζουν τα συστατικά στοιχεία όταν πρόκειται για
συστήµατα· ή/και

δ) περιγράφουν τις ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης της συµµό-
ρφωσης στις οποίες συµµετέχουν, κατά περίπτωση, οι αναφε-
ρόµενοι στο άρθρο 8 κοινοποιηµένοι οργανισµοί, µε βάση
τις ενότητες που ορίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ, και
οι οποίες πρέπει να χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση
της συµµόρφωσης ή της καταλληλότητας των συστατικών
στοιχείων καθώς και για τον έλεγχο των συστηµάτων· ή/και

ε) προσδιορίζουν τους όρους εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµέ-
νης, όπου συντρέχει λόγος, της ηµεροµηνίας µέχρι την οποία
οφείλουν να συµµορφωθούν µε αυτούς οι ενδιαφερόµενοι
φορείς.

4. Κατά την εκπόνηση, έκδοση και αναθεώρηση κανόνων
εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα λαµβάνεται υπόψη το
εκτιµώµενο κόστος και όφελος των τεχνικών λύσεων που απαιτού-
νται για την υλοποίησή τους, µε στόχο τον προσδιορισµό της πιο
βιώσιµης λύσης, µε απόδοση της δέουσας προσοχής στη διατήρηση
του συµφωνηµένου υψηλού επιπέδου ασφάλειας. Σε κάθε σχέδιο
κανόνα εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα επισυνάπτεται εκτί-
µηση του κόστους και του οφέλους αυτών των λύσεων για όλους
τους ενδιαφερόµενους φορείς.

5. Οι κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα θεσπί-
ζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 8 του κανονισµού-
πλαισίου.

Άρθρο 4

Κοινοτικές προδιαγραφές

1. Για την επίτευξη του στόχου του παρόντος κανονισµού,
µπορούν να θεσπίζονται κοινοτικές προδιαγραφές. Οι εν λόγω
προδιαγραφές µπορούν να είναι:

α) ευρωπαϊκά πρότυπα για συστήµατα ή συστατικά στοιχεία,
µαζί µε τις συναφείς διαδικασίες, τα οποία εκπονούνται από

τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης σε συνεργασία
µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Εξοπλισµού Πολιτικής Αερο-
πορίας (Εurocae),κατόπιν εντολής της Επιτροπής σύµφωνα
µε το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 98/34/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας
πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και
κανονισµών (1) και σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις για
συνεργασία µεταξύ Επιτροπής και οργανισµών τυποποίησης
που υπεγράφησαν στις 13 Νοεµβρίου 1984·

ή

β) προδιαγραφές που εκπονούνται από τον Εurocontol για
θέµατα επιχειρησιακού συντονισµού µεταξύ παρόχων υπηρε-
σιών αεροναυτιλίας, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2 του
κανονισµού-πλαισίου.

2. Η συµµόρφωση των συστηµάτων καθώς και των συναφών
διαδικασιών ή των συστατικών στοιχείων, προς τις σχετικές
κοινοτικές προδιαγραφές των οποίων οι αριθµοί αναφοράς έχουν
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συνιστά τεκµήριο συµµόρφωσης µε τις βασικές απαιτήσεις ή/και
τους κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα.

3. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις αναφορές στα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις αναφορές στις προδιαγραφές του
Εurocontrol που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του
κανονισµού-πλαισίου.

5. Εάν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι η συµµόρφωση
µε δηµοσιευµένη κοινοτική προδιαγραφή δεν διασφαλίζει την
πιστότητα προς τις βασικές απαιτήσεις ή/και τους κανόνες εφαρµο-
γής για τη διαλειτουργικότητα που αποβλέπει να καλύψει η εν
λόγω κοινοτική προδιαγραφή, εφαρµόζεται η διαδικασία του
άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισµού-πλαισίου.

6. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των δηµοσιευµένων ευρωπαϊκών
προτύπων, είναι δυνατό να αποφασίζεται η µερική ή πλήρης
ανάκληση των προτύπων αυτών από τις δηµοσιεύσεις στις οποίες
περιέχονται, ή η τροποποίησή τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισµού-
πλαισίου µετά από διαβούλευση µε την επιτροπή που έχει συσταθεί
δυνάµει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ.

(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).



L 96/30 EL 31.3.2004Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των δηµοσιευµένων προδιαγρα-
φών του Εurocontrol, είναι δυνατό να αποφασίζεται η µερική ή
πλήρης ανάκληση των σχετικών προδιαγραφών από τις δηµοσι-
εύσεις στις οποίες περιέχονται, ή η τροποποίησή τους, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του
κανονισµού-πλαισίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 5

∆ήλωση ΕΚ συµµόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση
των συστατικών στοιχείων

1. Τα συστατικά στοιχεία συνοδεύονται από δήλωση ΕΚ συµµό-
ρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση. Τα στοιχεία αυτής της
δήλωσης παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

2. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα
εντολοδόχος του εξασφαλίζει και δηλώνει, µέσω της δήλωσης ΕΚ
συµµόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση, ότι εφαρµόζονται
οι διατάξεις που προβλέπονται από τις βασικές απαιτήσεις και
τους οικείους κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα.

3. Η δήλωση ΕΚ συµµόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση
που συνοδεύει τα συστατικά στοιχεία συνιστά τεκµήριο συµµόρφω-
σης µε τις βασικές απαιτήσεις και τους οικείους κανόνες εφαρµογής
για τη διαλειτουργικότητα.

4. Οι οικείοι κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα
καθορίζουν, όταν συντρέχει λόγος, τα καθήκοντα σε σχέση µε την
αξιολόγηση της συµµόρφωσης ή της καταλληλότητας προς χρήση
των συστατικών στοιχείων τα οποία πρέπει να ασκούνται από τους
κοινοποιηµένους οργανισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Άρθρο 6

∆ήλωση ΕΚ ελέγχου συστηµάτων

1. Τα συστήµατα υποβάλλονται σε έλεγχο ΕΚ από τον φορέα
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας σύµφωνα µε τους οικείους
κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα προκειµένου να
διασφαλίζεται ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του παρόντος
κανονισµού και τους κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικό-
τητα, όταν εντάσσονται στο Ε∆∆ΕΚ.

2. Πριν από τη θέση συστήµατος σε λειτουργία, ο ενδιαφερόµε-
νος φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας καταρτίζει δήλωση
ΕΚ ελέγχου, η οποία επιβεβαιώνει τη συµµόρφωση και την
υποβάλλει στην εθνική εποπτεύουσα αρχή µαζί µε τεχνικό φάκελο.

Τα στοιχεία της δήλωσης και του τεχνικού φακέλου παρατίθενται
στο παράρτηµα ΙV. Η εθνική εποπτική αρχή µπορεί να ζητά τις
συµπληρωµατικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να ελέγξει
τη συµµόρφωση.

3. Οι οικείοι κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα
καθορίζουν, όταν συντρέχει η περίπτωση, τα καθήκοντα σε σχέση
µε τον έλεγχο των συστηµάτων που πρέπει να ασκούνται από τους
κοινοποιηµένους οργανισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 8.

4. Η δήλωση ελέγχου ΕΚ δεν θίγει τις αξιολογήσεις τις οποίες,
ενδεχοµένως, πρέπει να διενεργεί η εθνική εποπτεύουσα αρχή για
άλλους λόγους πλην της διαλειτουργικότητας.

Άρθρο 7

∆ιασφαλίσεις

1. Όταν η εθνική εποπτεύουσα αρχή βεβαιώνεται ότι:

α) ένα συστατικό στοιχείο που συνοδεύεται από δήλωση ΕK
συµµόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση· ή

β) ένα σύστηµα που συνοδεύεται από δήλωση ΕΚ ελέγχου

δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις ή/και τους οικείους κανόνες
εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα, λαµβάνει κάθε αναγκαίο
µέτρο, λαµβανοµένης δεόντως υπόψη της ανάγκης διασφάλισης
της ασφάλειας και της συνέχειας της λειτουργίας, για να περιορίσει
την εφαρµογή του συγκεκριµένου συστατικού στοιχείου ή συστή-
µατος ή να απαγορεύσει τη χρήση του από τις ενότητες που
εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της.

2. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την
Επιτροπή για κάθε τέτοιο µέτρο και αναφέρει τους λόγους που το
υπαγόρευσαν, διευκρινίζοντας, ιδίως, κατά πόσον η µη συµµόρ-
φωση οφείλεται, κατά την άποψή του, σε:

α) µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων·

β) κακή εφαρµογή των κανόνων εφαρµογής για τη διαλειτουρ-
γικότητα ή/και των κοινοτικών προδιαγραφών·

γ) ελλείψεις των κανόνων εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα
ή/και των κοινοτικών προδιαγραφών.

3. Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, το
συντοµότερο δυνατόν. Μετά τη διαβούλευση, ενηµερώνει τα κράτη
µέλη για τις διαπιστώσεις της και τα πληροφορεί κατά πόσον
φρονεί ότι τα µέτρα της εθνικής εποπτεύουσας αρχής είναι
δικαιολογηµένα.
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4. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα µέτρα της εθνικής
εποπτεύουσας αρχής δεν είναι δικαιολογηµένα, καλεί το ενδιαφε-
ρόµενο κράτος µέλος να µεριµνήσει ώστε να ανακληθούν αµελλητί.
Ενηµερώνει πάραυτα τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εντολοδόχο του.

5. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η µη συµµόρφωση µε τις
βασικές απαιτήσεις οφείλεται σε κακή εφαρµογή των κανόνων
εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα ή/και των κοινοτικών
προδιαγραφών, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος λαµβάνει τα
κατάλληλα µέτρα έναντι εκείνου που συνέταξε τη δήλωση ΕΚ
συµµόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση ή της δήλωσης
ελέγχου ΕΚ και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα
κράτη µέλη.

6. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η µη συµµόρφωση µε
τις βασικές απαιτήσεις οφείλεται σε ελλείψεις των κοινοτικών
προδιαγραφών, εφαρµόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 4
παράγραφοι 6 ή 7.

Άρθρο 8

Κοινοποιηµένοι οργανισµοί

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη µέλη τους οργανισµούς στους οποίους ανέθεσαν καθήκοντα
που έχουν σχέση µε την αξιολόγηση της συµµόρφωσης ή της
καταλληλότητας προς χρήση που προβλέπεται στο άρθρο 5 ή/και
τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 6, αναφέροντας τον τοµέα
αρµοδιότητας κάθε οργανισµού και τον αναγνωριστικό αριθµό
που έλαβε από την Επιτροπή. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατάλογο των εν λόγω
οργανισµών µε τον αναγνωριστικό αριθµό και τους τοµείς αρµοδιό-
τητάς τους και διασφαλίζει την ενηµέρωσή του.

2. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται
στο παράρτηµα V για την αξιολόγηση των προς κοινοποίηση
οργανισµών. Οι οργανισµοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης
τα οποία προβλέπονται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα τεκµαίρε-
ται ότι ανταποκρίνονται στα προαναφερόµενα κριτήρια.

3. Τα κράτη µέλη αποσύρουν την κοινοποίηση κοινοποιηµένου
οργανισµού όταν αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια αξιολόγησης
που αναφέρονται στο παράρτηµα V. Ενηµερώνουν αµέσως την
Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.

4. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2 και 3, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν
να ορίσουν, ως κοινοποιηµένο οργανισµό, τον ή τους οργανισµούς
που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού για
την παροχή υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Αναθεώρηση παραρτηµάτων

Σε περίπτωση τεχνικών ή επιχειρησιακών εξελίξεων, είναι δυνατό
να επέρχονται τροποποιήσεις στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισµού-
πλαισίου.

Άρθρο 10

Μεταβατικές ρυθµίσεις

1. Αρχής γενοµένης από τις 20 Οκτωβρίου 2005, οι βασικές
απαιτήσεις εφαρµόζονται στη θέση σε λειτουργία των συστηµάτων
και συστατικών στοιχείων του Ε∆∆ΕΚ, εφόσον δεν ορίζουν άλλως
οι οικείοι κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα.

2. Η συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις απαιτείται για
το σύνολο των εν λειτουργία σήµερα συστηµάτων και συστατικών
στοιχείων του Ε∆∆ΕΚ. µέχρι τις 20 Απριλίου 2011, εφόσον δεν
ορίζουν άλλως οι οικείοι κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουρ-
γικότητα.

3. Όταν έχουν παραγγελθεί συστήµατα του Ε∆∆ΕΚ ή έχουν
υπογραφεί δεσµευτικές συµβάσεις για το σκοπό αυτό

— πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισµού, ή ενδεχοµένως

— πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ενός ή περισσο-
τέρων σχετικών κανόνων εφαρµογής για τη διαλειτουργικό-
τητα,

ώστε δεν µπορεί να εξασφαλισθεί εντός των προθεσµιών της
παραγράφου 1 η συµµόρφωση µε τις βασικές απαιτήσεις ή/και
τους οικείους κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα,
το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή
λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τις βασικές απαι-
τήσεις ή/και τους οικείους κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουρ-
γικότητα ως προς τη συµµόρφωση µε τους οποίους έχει επισηµαν-
θεί αβεβαιότητα.

Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και, εν
συνεχεία, λαµβάνει σχετική απόφαση µε τη διαδικασία του
άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισµού-πλαισίου.
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Άρθρο 11

Κατάργηση

Οι οδηγίες 93/65/ΕΟΚ και 97/15/ΕΚ καθώς και οι κανονισµοί
(ΕΚ) αριθ. 2082/2000 και (ΕΚ) αριθ. 980/2002 καταργούνται
την 20ή Οκτωβρίου 2005.

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

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

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

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, το Ε∆∆ΕΚ υποδιαιρείται σε οκτώ συστήµατα.

1. Συστήµατα και διαδικασίες για τη διαχείριση του εναέριου χώρου.

2. Συστήµατα και διαδικασίες για τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας.

3. Συστήµατα και διαδικασίες για υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, ιδίως συστήµατα επεξεργασίας στοιχείων πτήσης,
συστήµατα επεξεργασίας στοιχείων επιτήρησης και συστήµατα διεπαφής ανθρώπου-µηχανής.

4. Συστήµατα και διαδικασίες επικοινωνιών για τις επικοινωνίες εδάφους-εδάφους, αέρος-εδάφους και αέρος-αέρος.

5. Συστήµατα και διαδικασίες πλοήγησης.

6. Συστήµατα και διαδικασίες επιτήρησης.

7. Συστήµατα και διαδικασίες για υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών.

8. Συστήµατα και διαδικασίες για τη χρήση µετεωρολογικών πληροφοριών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μέρος Α: Γενικές απαιτήσεις

Πρόκειται για απαιτήσεις που αφορούν ολόκληρο το δίκτυο και εφαρµόζονται γενικά σε καθένα από τα συστήµατα που
κατονοµάζονται στο παράρτηµα Ι.

1. Οµοιογενής λειτουργία

Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκµετάλλευση των συστηµάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και
των συστατικών τους στοιχείων πρέπει να γίνονται µε χρήση κατάλληλων και επικυρωµένων διαδικασιών ώστε να
εξασφαλίζεται η οµοιογενής λειτουργία του Ε∆∆ΕΚ σε ολόκληρη την Κοινότητα, ανά πάσα στιγµή και σε όλες της
φάσεις της πτήσης. Η οµοιογενής λειτουργία εκφράζεται κυρίως µε ανταλλαγή πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων
των συναφών πληροφοριών για την επιχειρησιακή κατάσταση, κοινή αντίληψη των πληροφοριών, συγκρίσιµες επιδόσεις
επεξεργασίας και σχετικές διαδικασίες, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα για κοινές επιχειρησιακές επιδόσεις που έχουν
συµφωνηθεί για το σύνολο ή τµήµατα του Ε∆∆ΕΚ.

2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Το Ε∆∆ΕΚ, τα συστήµατα και τα συστατικά στοιχεία τους πρέπει να υποστηρίζουν συντονισµένα τις νέες συµφωνηµένες
και επικυρωµένες αντιλήψεις περί εκµετάλλευσης που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ιδίως από πλευράς ασφάλειας και µεταφορικής ικανότητας.

Πρέπει να εξετάζεται η δυνητική προσφορά νέων αντιλήψεων, όπως της συνεργατικής λήψης αποφάσεων, της αυξηµένης
αυτοµατοποίησης και εναλλακτικών µεθόδων εκχώρησης της ευθύνης για το διαχωρισµό, συνεκτιµώντας δεόντως τις
τεχνολογικές εξελίξεις και την ασφάλεια της κατόπιν επικυρώσεως υλοποίησής τους.

3. Ασφάλεια

Τα συστήµατα και οι λειτουργίες του Ε∆∆ΕΚ πρέπει να πληρούν συµφωνηµένα υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Προς τούτο,
καθιερώνονται συµφωνηµένες µεθοδολογίες διαχείρισης της ασφάλειας και αναφορών.

Όσον αφορά τα κατάλληλα συστήµατα εδάφους ή µέρη τους, τα εν λόγω υψηλά επίπεδα ασφάλειας επιτείνονται µε
«δίχτυα ασφαλείας», που υπόκεινται σε συµφωνηµένα κοινά χαρακτηριστικά επιδόσεων.

Καθορίζεται ένα εναρµονισµένο σύνολο απαιτήσεων ασφάλειας για το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη
λειτουργία των συστηµάτων και των συστατικών τους στοιχείων, τόσο για τους κανονικούς όσο και για τους
υποβαθµισµένους τρόπους λειτουργίας, µε στόχο την επίτευξη των συµφωνηµένων επιπέδων ασφάλειας για όλες τις
φάσεις της πτήσης και για ολόκληρο το Ε∆∆ΕΚ.

Τα συστήµατα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, συντηρούνται και λειτουργούν, σύµφωνα µε κατάλληλες και επικυρωµένες
διαδικασίες, κατά τρόπον ώστε τα καθήκοντα που ανατίθενται στο προσωπικό ελέγχου να είναι συµβατά µε τις
ικανότητες του ανθρώπου, τόσο για τους κανονικούς όσο και για τους υποβαθµισµένους τρόπους λειτουργίας, και σε
αντιστοιχία µε τα απαιτούµενα επίπεδα ασφάλειας.

Τα συστήµατα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, συντηρούνται και λειτουργούν σύµφωνα µε κατάλληλες και επικυρωµένες
διαδικασίες, κατά τρόπον ώστε να είναι απαλλαγµένα από επιβλαβείς παρεµβολές στο κανονικό περιβάλλον λειτουργίας
τους.
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4. Πολιτικοστρατιωτικός συντονισµός

Το Ε∆∆ΕΚ, τα συστήµατά του και τα συστατικά τους στοιχεία πρέπει να υποστηρίζουν τη σταδιακή εγκαθίδρυση
πολιτικοστρατιωτικού συντονισµού, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσµατική διαχείριση του
εναέριου χώρου και της εναέριας κυκλοφορίας και την ασφαλή και αποτελεσµατική χρήση του εναέριου χώρου από
όλους τους χρήστες, µε την εφαρµογή της έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Ε∆∆ΕΚ, τα συστήµατά του και τα συστατικά τους στοιχεία πρέπει να
υποστηρίζουν τον έγκαιρο συµµερισµό, µεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών µερών, ακριβών και συνεπών πληροφοριών
που να καλύπτουν όλες τις φάσεις της πτήσης.

Λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας.

5. Περιβαλλοντικοί περιορισµοί

Τα συστήµατα και οι λειτουργίες του Ε∆∆ΕΚ πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη να περιορίζονται στο ελάχιστο οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.

6. Αρχές λογικής αρχιτεκτονικής των συστηµάτων

Τα συστήµατα σχεδιάζονται και προοδευτικά ενσωµατώνονται µε στόχο την επίτευξη µιας συνεκτικής και διαρκώς
περισσότερο εναρµονισµένης, εξελικτικής και επικυρωµένης λογικής αρχιτεκτονικής µέσα στο Ε∆∆ΕΚ.

7. Αρχές σχεδιασµού των συστηµάτων

Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η συντήρηση των συστηµάτων πρέπει να στηρίζονται στις ορθές αρχές της µηχανικής
και ιδίως στις αρχές σπονδυλωτής κατασκευής, που επιτρέπει τη δυνατότητα αλλαγής των συστατικών στοιχείων, τον
µεγάλο βαθµό διαθεσιµότητας, την πλεονασµατικότητα και την ανοχή σε βλάβες των κρίσιµης σηµασίας στοιχείων τους.

Μέρος Β: Ειδικές απαιτήσεις

Πρόκειται για απαιτήσεις που αφορούν κάθε σύστηµα χωριστά και συµπληρώνουν ή προσδιορίζουν λεπτοµερέστερα
περαιτέρω τις βασικές απαιτήσεις.

1. Συστήµατα και διαδικασίες για τη διαχείριση του εναέριου χώρου

1.1. Οµοιογενής λειτουργία

Πληροφορίες σχετικές µε τις προ-τακτικές και τακτικές πτυχές της διαθεσιµότητας του εναέριου χώρου παρέχονται
σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µε ορθό και έγκαιρο τρόπο µε στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής κατανοµής
και χρήσης του εναέριου χώρου από όλους τους χρήστες του. Αυτό πρέπει να γίνεται µε γνώµονα τις επιταγές της
εθνικής ασφάλειας.

2. Συστήµατα και διαδικασίες για τη διαχείριση ροής της εναέριας κυκλοφορίας

2.1 Οµοιογενής λειτουργία

Τα συστήµατα και οι διαδικασίες υποστηρίζουν το συµµερισµό ακριβών, συνεκτικών και συναφών στρατηγικών, προ-
τακτικών και τακτικών πληροφοριών πτήσης, κατά περίπτωση, που να καλύπτουν όλες τις φάσεις της πτήσης και
παρέχουν δυνατότητες διαλόγου µε στόχο την καλύτερη δυνατή χρήση του εναέριου χώρου.
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3. Συστήµατα και διαδικασίες για υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας

3.1. Συστήµατα επεξεργασίας στοιχείων πτήσης

3.1.1. Οµοιογενής λειτουργία

Τα συστήµατα επεξεργασίας στοιχείων πτήσης χαρακτηρίζονται από διαλειτουργικότητα όσον αφορά στον έγκαιρο
συµµερισµό ακριβών και συνεπών πληροφοριών και από όµοια επιχειρησιακή κατανόηση των πληροφοριών αυτών,
ώστε να διασφαλίζεται συνεκτική και συνεπής διεργασία προγραµµατισµού και αποδοτικός ως προς τους πόρους
τακτικός συντονισµός σε όλο το Ε∆∆ΕΚ για όλες τις φάσεις της πτήσης.

Για να διασφαλίζεται ασφαλής, οµαλή και ταχεία επεξεργασία σε όλο το Ε∆∆ΕΚ, οι επιδόσεις της επεξεργασίας
στοιχείων πτήσης πρέπει να είναι ισοδύναµες και κατάλληλες για ένα δεδοµένο περιβάλλον (εδάφους, τερµατικής
περιοχής ελιγµών, πτήσης) µε γνωστά χαρακτηριστικά κυκλοφορίας και να λειτουργούν βάσει µιας συµφωνηµένης
και επικυρωµένης επιχειρησιακής αντίληψης, ιδίως όσον αφορά στην ακρίβεια και στην ανοχή σφάλµατος των
αποτελεσµάτων της επεξεργασίας.

3.1.2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Τα συστήµατα επεξεργασίας στοιχείων πτήσης προσαρµόζονται στη σταδιακή εφαρµογή προηγµένων συµφωνηµένων
και επικυρωµένων αντιλήψεων περί λειτουργίας για όλες τις φάσεις της πτήσης.

Τα χαρακτηριστικά των εργαλείων έντασης αυτοµατισµού επιτρέπουν τη συνεκτική και αποτελεσµατική προ-τακτική
και τακτική επεξεργασία των πληροφοριών πτήσης στα µέρη του Ε∆∆ΕΚ.

Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκµετάλλευση των αεροµεταφερόµενων συστηµάτων και των
συστηµάτων εδάφους καθώς και των συστατικών στοιχείων τους τα οποία υποστηρίζουν νέες, συµφωνηµένες και
επικυρωµένες αντιλήψεις εκµετάλλευσης, γίνεται µε χρήση συµφωνηµένων και επικυρωµένων διαδικασιών, κατά
τρόπο που να εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα όσον αφορά στον έγκαιρο συµµερισµό ακριβών και συνεπών
πληροφοριών και την όµοια αντίληψη της υφιστάµενης και της αναµενόµενης επιχειρησιακής κατάστασης.

3.2. Συστήµατα επεξεργασίας στοιχείων επιτήρησης

3.2.1. Οµοιογενής λειτουργία

Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκµετάλλευση των συστηµάτων επεξεργασίας στοιχείων επιτήρησης
γίνεται µε χρήση συµφωνηµένων και επικυρωµένων διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε να παρέχουν τις απαιτούµενες
επιδόσεις και ποιότητα εξυπηρέτησης σε ένα δεδοµένο περιβάλλον (εδάφους, τερµατικής περιοχής ελιγµών, πτήσης)
µε γνωστά χαρακτηριστικά κυκλοφορίας, κυρίως όσον αφορά στην ακρίβεια και αξιοπιστία των υπολογιζόµενων
αποτελεσµάτων, στην ορθότητα, στην ακεραιότητα, στη διαθεσιµότητα, στη συνέχεια και στον επίκαιρο χαρακτήρα
των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του ο ελεγκτής.

Τα συστήµατα επεξεργασίας στοιχείων επιτήρησης επιτρέπουν τον έγκαιρο συµµερισµό συναφών, ακριβών, συνεπών
και συνεκτικών πληροφοριών µεταξύ τους ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία στα διάφορα µέρη
του Ε∆∆ΕΚ.

3.2.2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Τα συστήµατα επεξεργασίας στοιχείων επιτήρησης ενσωµατώνουν τη σταδιακή διαθεσιµότητα νέων πηγών
πληροφοριών επιτήρησης µε τρόπο που να βελτιώνει τη συνολική ποιότητα εξυπηρέτησης.

3.3. Συστήµατα διεπαφής ανθρώπου-µηχανής

3.3.1. Οµοιογενής λειτουργία

Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκµετάλλευση των διεπαφών ανθρώπου-µηχανής των συστηµάτων
εδάφους διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας γίνεται µε χρήση συµφωνηµένων και επικυρωµένων διαδικασιών, κατά
τρόπον ώστε να προσφέρουν σταδιακά εναρµονισµένο περιβάλλον εργασίας για όλο το ελεγκτικό προσωπικό,
συµπεριλαµβανοµένων των λειτουργιών και της εργονοµίας, που να πληροί τις απαιτήσεις επιδόσεων για το δεδοµένο
περιβάλλον (εδάφους, τερµατικής περιοχής ελιγµών, πτήσης) µε γνωστά χαρακτηριστικά κυκλοφορίας.
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3.3.2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Τα συστήµατα διεπαφής ανθρώπου-µηχανής ενσωµατώνουν τη σταδιακή εισαγωγή νέων, συµφωνηµένων και
επικυρωµένων αντιλήψεων εκµετάλλευσης και αυξηµένη αυτοµατοποίηση, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η
διαρκής συµβατότητα των καθηκόντων που ανατίθενται στο ελεγκτικό προσωπικό µε τις ικανότητες του ανθρώπου,
τόσο σε κανονικούς όσο και σε υποβαθµισµένους τρόπους λειτουργίας.

4. Συστήµατα και διαδικασίες επικοινωνίας για τις επικοινωνίες εδάφους-εδάφους, αέρος-εδάφους και αέρος-αέρος

4.1. Οµοιογενής λειτουργία

Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκµετάλλευση των συστηµάτων επικοινωνίας γίνεται µε χρήση
συµφωνηµένων και επικυρωµένων διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνουν τις απαιτούµενες επιδόσεις για
ένα δεδοµένο τµήµα του εναέριου χώρου ή για µια συγκεκριµένη εφαρµογή, ιδίως όσον αφορά στο χρόνο
επεξεργασίας, στην ακεραιότητα, διαθεσιµότητα και συνέχεια λειτουργίας των επικοινωνιών.

Το δίκτυο επικοινωνιών στο ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις
που άπτονται της ποιότητας εξυπηρέτησης, της κάλυψης και της πλεονασµατικότητας.

4.2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Τα συστήµατα επικοινωνίας υποστηρίζουν την εφαρµογή προηγµένων, συµφωνηµένων και επικυρωµένων αντιλήψεων
περί λειτουργίας για όλες τις φάσεις της πτήσης.

5. Συστήµατα και διαδικασίες πλοήγησης

5.1. Οµοιογενής λειτουργία

Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκµετάλλευση των συστηµάτων πλοήγησης γίνεται µε χρήση
συµφωνηµένων και επικυρωµένων διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνουν τις απαιτούµενες επιδόσεις
οριζόντιας και κατακόρυφης πλοήγησης, ιδίως όσον αφορά την ακρίβεια και τη λειτουργική ικανότητα για ένα
δεδοµένο περιβάλλον [εδάφους, τερµατικής περιοχής ελιγµών (ΤΠΕ), πτήσης] µε γνωστά χαρακτηριστικά κυκλοφο-
ρίας, το οποίο λειτουργεί βάσει συµφωνηµένης και επικυρωµένης επιχειρησιακής αντίληψης.

6. Συστήµατα και διαδικασίες επιτήρησης

6.1. Οµοιογενής λειτουργία

Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκµετάλλευση των συστηµάτων επιτήρησης γίνεται µε χρήση
συµφωνηµένων και επικυρωµένων διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε να παρέχουν τις απαιτούµενες επιδόσεις που
ισχύουν για ένα δεδοµένο περιβάλλον [εδάφους, τερµατικής περιοχής ελιγµών (ΤΠΕ), πτήσης] µε γνωστά
χαρακτηριστικά κυκλοφορίας το οποίο λειτουργεί βάσει συµφωνηµένης και επικυρωµένης επιχειρησιακής αντίληψης,
ιδίως σε σχέση µε την ακρίβεια, την κάλυψη, το εύρος και την ποιότητα της εξυπηρέτησης.

Το δίκτυο επιτήρησης στο Ε∆∆ΕΚ πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ακρίβειας, ταχύτητας, κάλυψης και
πλεονασµατικότητας και να επιτρέπει την κατανοµή και ανταλλαγή των δεδοµένων επιτήρησης ώστε να βελτιώνεται
η λειτουργία σ' ολόκληρο το Ε∆∆ΕΚ.

7. Συστήµατα και διαδικασίες για υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών

7.1. Οµοιογενής λειτουργία

Εισάγεται σταδιακά η παροχή ακριβών, έγκαιρων και συνεπών αεροναυτικών πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή,
µε βάση ένα κοινά συµφωνηµένο και τυποποιηµένο σύνολο στοιχείων.
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Παρέχονται εγκαίρως ακριβείς και συνεπείς αεροναυτικές πληροφορίες, ιδίως σε σχέση µε συστατικά στοιχεία ή
συστήµατα, αεροµεταφερόµενα ή εδάφους.

7.2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Παρέχονται και χρησιµοποιούνται εγκαίρως όλο και πιο ακριβείς, πλήρεις και ενηµερωµένες αεροναυτικές
πληροφορίες, ώστε να υπάρχει διαρκής βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της χρήσης του εναέριου χώρου και των
αερολιµένων.

8. Συστήµατα και διαδικασίες για τη χρήση µετεωρολογικών πληροφοριών

8.1. Οµοιογενής λειτουργία

Τα συστήµατα και οι διαδικασίες για τη χρήση µετεωρολογικών πληροφοριών βελτιώνουν τη συνέπεια και το έγκαιρο
της παροχής των και την ποιότητα της παρουσίασης, µε τη χρήση συµφωνηµένου συνόλου στοιχείων.

8.2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Τα συστήµατα και οι διαδικασίες για τη χρήση µετεωρολογικών πληροφοριών βελτιώνουν την ταχύτητα µε την
οποία καθίστανται διαθέσιµες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ώστε να υπάρχει διαρκής βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας της χρήσης του εναέριου χώρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

∆ήλωση ΕΚ

— συµµόρφωσης

— καταλληλότητας προς χρήση

1. Συστατικά στοιχεία

Τα συστατικά στοιχεία ορίζονται στους κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 του παρόντος κανονισµού.

2. Πεδίο εφαρµογής

Η δήλωση ΕΚ αφορά:

— είτε την αξιολόγηση της εγγενούς συµµόρφωσης ενός συστατικού στοιχείου, εξεταζοµένου µεµονωµένα, προς
τις κοινοτικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί,

— είτε την εκτίµηση/αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης ενός συστατικού στοιχείου, εξεταζοµένου στο
πλαίσιο του περιβάλλοντος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης τις οποίες χρησιµοποιούν οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί, στο στάδιο του σχεδιασµού και
της κατασκευής, διεξάγονται βάσει των ενοτήτων που ορίζονται στην απόφαση 93/465/EOK, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στους οικείους κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα.

3. Περιεχόµενο της δήλωσης ΕΚ

Η δήλωση ΕK συµµόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία
και υπογραφή.

Η δήλωση αυτή συντάσσεται στην ίδια γλώσσα όπως και οι οδηγίες χρήσεως και περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

— τα στοιχεία αναφοράς του κανονισµού,

— το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του (πρέπει
να αναφέρεται η εταιρική επωνυµία και η πλήρης διεύθυνση και, σε περίπτωση εντολοδόχου, και η εταιρική
επωνυµία του κατασκευαστή),

— την περιγραφή του συστατικού στοιχείου,

— την αναφορά της διαδικασίας που τηρήθηκε για τη δήλωση της συµµόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης
(άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού),

— κάθε σχετική διάταξη την οποία πληροί το συστατικό στοιχείο, και ιδίως τους όρους χρήσης του,

— εάν συντρέχει περίπτωση, την ονοµασία και τη διεύθυνση του ή των κοινοποιηµένων οργανισµών οι οποίοι
παρενέβησαν στην ακολουθούµενη διαδικασία για τη συµµόρφωση ή την καταλληλότητα χρήσης, καθώς και
την ηµεροµηνία του πιστοποιητικού εξέτασης, ενδεχοµένως, µε τη διάρκεια και τους όρους ισχύος του
πιστοποιητικού,

— όπου χρειάζεται, παραποµπή στις κοινοτικές προδιαγραφές που ακολουθήθηκαν,

— το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσµεύει µε την υπογραφή του τον
κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

∆ήλωση ΕΚ ελέγχου συστηµάτων

∆ιαδικασία ελέγχου για τα συστήµατα

1. Περιεχόµενο της δήλωσης ΕΚ ελέγχου συστηµάτων

Η δήλωση ΕK ελέγχου και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία και υπογραφή. Η δήλωση αυτή
συντάσσεται στην ίδια γλώσσα όπως ο τεχνικός φάκελος και να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

— τα στοιχεία αναφοράς του κανονισµού,

— το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (εταιρική επωνυµία και πλήρης
διεύθυνση),

— συνοπτική περιγραφή του συστήµατος,

— αναφορά της διαδικασίας που τηρήθηκε για τη δήλωση της πιστότητας του συστήµατος (άρθρο 6 του παρόντος
κανονισµού),

— την ονοµασία και τη διεύθυνση του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος εκτέλεσε τα καθήκοντα που έχουν
σχέση µε τη διαδικασία ελέγχου, εάν συντρέχει περίπτωση,

— τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων που περιέχει ο τεχνικός φάκελος,

— όπου χρειάζεται, παραποµπή σε κοινοτικές προδιαγραφές,

— όλες τις σχετικές προσωρινές ή οριστικές διατάξεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα συστήµατα και ιδίως εάν
συντρέχει λόγος, τους περιορισµούς ή τις προϋποθέσεις εκµετάλλευσης,

— εάν είναι προσωρινή: τη διάρκεια ισχύος της δήλωσης ΕK,

— το ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος.

2. ∆ιαδικασία ελέγχου για τα συστήµατα

Ο έλεγχος των συστηµάτων είναι η διαδικασία µε την οποία ένας φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας ελέγχει
και πιστοποιεί ότι ένα σύστηµα είναι σύµφωνο προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και µπορεί να τεθεί σε
λειτουργία δυνάµει του παρόντος κανονισµού.

Ο έλεγχος ενός συστήµατος αφορά τις ακόλουθες πτυχές:

— γενικό σχεδιασµό,

— ανάπτυξη και ολοκλήρωση του συστήµατος, στην οποία συµπεριλαµβάνεται ιδίως η συναρµολόγηση των
συστατικών στοιχείων και η ρύθµιση του συνόλου,

— ολοκλήρωση του επιχειρησιακού συστήµατος,

— ειδικές διατάξεις συντήρησης του συστήµατος, εάν υπάρχουν.

Όταν, βάσει του οικείου κανόνα εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα, απαιτείται η συµµετοχή κοινοποιηµένου
οργανισµού, ο κοινοποιηµένος οργανισµός, αφού εκτελέσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε τον
κανόνα, συντάσσει πιστοποιητικό συµµόρφωσης σε σχέση µε τα καθήκοντά του. Το πιστοποιητικό αυτό προορίζεται
για τον φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Ο φορέας αυτός, µε τη σειρά του, συντάσσει τη δήλωση ελέγχου
ΕΚ, η οποία προορίζεται για την εθνική εποπτεύουσα αρχή.
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3. Τεχνικός φάκελος

Ο τεχνικός φάκελος, ο οποίος συνοδεύει τη δήλωση ΕΚ ελέγχου, πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία έγγραφα που
αφορούν τα χαρακτηριστικά του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των προϋποθέσεων και των περιορισµών χρήσης,
καθώς και τα έγγραφα που πιστοποιούν τη συµµόρφωση των συστατικών στοιχείων, εάν συντρέχει λόγος.

Πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα έγγραφα:

— υπόδειξη των συναφών µερών των τεχνικών προδιαγραφών που χρησιµοποιούνται στον εφοδιασµό τα οποία
διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανόνες εφαρµογής για τη διαλειτουργικότητα και, εφόσον
συντρέχει λόγος, µε τις κοινοτικές προδιαγραφές,

— κατάλογο των συστατικών στοιχείων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού,

— αντίγραφα των δηλώσεων ΕK συµµόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τα
προαναφερόµενα συστατικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού, τα
οποία συνοδεύονται, εάν συντρέχει λόγος, από αντίγραφο των πρακτικών των δοκιµών και εξετάσεων που έχουν
διεξαχθεί από τους κοινοποιηµένους οργανισµούς,

— εάν υπήρξε παρέµβαση κοινοποιηµένου οργανισµού στον έλεγχο του (των) συστήµατος(-ων), βεβαίωση
υπογεγραµµένη από αυτόν µε την οποία βεβαιώνεται ότι το σύστηµα είναι σύµφωνο προς τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού και η οποία αναφέρει τις επιφυλάξεις που τυχόν διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης των εργασιών και δεν έχουν αρθεί,

— εάν δεν υπήρξε παρέµβαση κοινοποιηµένου οργανισµού, τα πρακτικά των δοκιµών και των σχεδίων των
εγκαταστάσεων ώστε να µπορεί να διασφαλισθεί η συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις καθώς και
τις ειδικές απαιτήσεις που ενδεχοµένως περιλαµβάνονται στους σχετικούς κανόνες εφαρµογής για τη
διαλειτουργικότητα.

4. Υποβολή

Ο τεχνικός φάκελος επισυνάπτεται στη δήλωση ΕΚ ελέγχου την οποία υποβάλλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών
αεροναυτιλίας στην εθνική εποπτεύουσα αρχή.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας διατηρεί αντίγραφο του φακέλου καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του
συστήµατος. Ο φάκελος αποστέλλεται στα άλλα κράτη µέλη, εφόσον το ζητήσουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1. Ο οργανισµός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου
δεν µπορούν να παρεµβαίνουν ούτε άµεσα, ούτε ως εντολοδόχοι, στο σχεδιασµό, την κατασκευή, την εµπορία ή τη
συντήρηση των συστατικών στοιχείων ή των συστηµάτων, ούτε στην χρησιµοποίησή τους. Αυτό δεν αποκλείει τη
δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή ή του εκτελεστή του έργου και του
οργανισµού.

2. Ο οργανισµός και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο οφείλουν να εκτελούν τις εργασίες ελέγχου
µε τη µεγαλύτερη επαγγελµατική ακεραιότητα και τη µεγαλύτερη τεχνική επάρκεια και οφείλουν να µην εξαρτούν τη
στάση τους από πιέσεις και προτροπές, ιδίως οικονοµικής φύσεως, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την κρίση
τους ή τα αποτελέσµατα του ελέγχου τους, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που θίγονται
από τα αποτελέσµατα των ελέγχων.

3. Ο οργανισµός πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και τα αναγκαία µέσα για να επιτελεί µε ικανοποιητικό τρόπο
τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται µε την εκτέλεση των ελέγχων. Πρέπει, οµοίως, να έχει πρόσβαση
στο υλικό που είναι αναγκαίο για κατ' εξαίρεση ελέγχους.

4. Το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει:

— καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση,

— ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά µε τους ελέγχους που διεξάγει και επαρκή πρακτική εµπειρία των
ελέγχων αυτών,

— την απαιτούµενη ικανότητα σύνταξης των βεβαιώσεων, πρακτικών και εκθέσεων που αποδεικνύουν ότι οι έλεγχοι
έχουν πράγµατι διεξαχθεί.

5. Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την ανεξαρτησία του προσωπικού που είναι επιφορτισµένο µε τους ελέγχους. Η αµοιβή
κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε από τον αριθµό των ελέγχων που διενεργεί, ούτε από τα αποτελέσµατα
των ελέγχων αυτών.

6. Ο οργανισµός οφείλει να συνάπτει σύµβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το
κράτος µέλος βάσει του εθνικού δικαίου, ή εάν οι έλεγχοι διενεργούνται απευθείας από το κράτος µέλος.

7. Το προσωπικό του οργανισµού πρέπει να τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο για οτιδήποτε περιέρχεται εις γνώσιν του
κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού.




