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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)ΑΡΙΘ. 550/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Μαρτίου 2004

σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

(«κανονισµός για την παροχή υπηρεσιών»)

(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) Τα κράτη µέλη προέβησαν σε αναδιάρθρωση, σε διάφορους
βαθµούς, των εθνικών παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας
αυξάνοντας το επίπεδο αυτονοµίας και ελευθερίας τους για
την παροχή υπηρεσιών. Η ανάγκη να διασφαλισθεί η τήρηση
στοιχειωδών απαιτήσεων δηµόσιου συµφέροντος στο πλαί-
σιο του νέου αυτού περιβάλλοντος καθίσταται όλο και πιο
επιτακτική.

(2) Η έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου για τον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό, το Νοέµβριο του 2000, επιβεβαίωσε
την ανάγκη για θέσπιση κανόνων σε κοινοτικό επίπεδο µε
στόχο τη διάκριση µεταξύ κανονιστικής δράσης και παροχής
υπηρεσιών καθώς και για την καθιέρωση συστήµατος

(1) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 26.
(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. 303), κοινή θέση του Συµβουλίου της
18ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 129 Ε της 3.6.2003, σ. 16) και θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Νοµοθετικό ψήφισµα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2004 και απόφαση
του Συµβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2004.

πιστοποίησης µε στόχο την τήρηση των στοιχειωδών απαι-
τήσεων δηµόσιου συµφέροντος, κυρίως όσον αφορά την
ασφάλεια, και τη βελτίωση των µηχανισµών τελών.

(3) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου
2004, ορίζει το πλαίσιο για τη δηµιουργία του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισµός-πλαίσιο») (5).

(4) Για να δηµιουργηθεί ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός θα
πρέπει να θεσπισθούν µέτρα για τη διασφάλιση της ασφα-
λούς και αποτελεσµατικής παροχής υπηρεσιών αεροναυτι-
λίας, σύµφωνα µε την οργάνωση και χρήση του εναέριου
χώρου όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 551/
2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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). Η επί-
τευξη της εναρµονισµένης οργάνωσης της παροχής των
υπηρεσιών αυτών είναι σηµαντική για την επαρκή ικανο-
ποίηση του αιτήµατος των χρηστών του εναέριου χώρου και
για την ασφαλή και αποτελεσµατική ρύθµιση της εναέριας
κυκλοφορίας.

(5) Η παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, όπως προβλέ-
πεται στον παρόντα κανονισµό, συνδέεται µε την άσκηση
των εξουσιών δηµόσιας αρχής οι οποίες δεν είναι τέτοιας
οικονοµικής φύσεως ώστε να δικαιολογούν την εφαρµογή
των κανόνων περί ανταγωνισµού της συνθήκης.

(6) Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση
της ασφαλούς και αποτελεσµατικής παροχής υπηρεσιών
αεροναυτιλίας και τον έλεγχο της συµµόρφωσης των
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας προς τις κοινές απαι-
τήσεις που καθιερώνονται σε κοινοτικό επίπεδο.

(7) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να αναθέτουν
σε αναγνωρισµένους οργανισµούς, που διαθέτουν τεχνική
πείρα, τον έλεγχο της συµµόρφωσης των παρόχων υπηρε-
σιών αεροναυτιλίας προς τις κοινές απαιτήσεις που καθιε-
ρώνονται σε κοινοτικό επίπεδο.

(5) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(6) Βλέπε σελίδα 20 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(8) Η οµαλή λειτουργία του συστήµατος αεροµεταφορών προϋ-
ποθέτει επίσης οµοιόµορφα και υψηλά πρότυπα ασφαλείας
για τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

(9) Θα πρέπει να διενεργηθούν ρυθµίσεις µε σκοπό την εναρµό-
νιση των συστηµάτων χορήγησης αδειών για ελεγκτές,
προκειµένου να βελτιωθεί η διαθεσιµότητα των ελεγκτών
και να προαχθεί η αµοιβαία αναγνώριση των αδειών.

(10) Παράλληλα µε την εγγύηση της συνεχούς παροχής υπηρε-
σιών, θα πρέπει να καθιερωθεί κοινό σύστηµα για την
πιστοποίηση των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, στο
πλαίσιο του οποίου να καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και να
παρακολουθείται τακτικά η συµµόρφωση προς τις ανωτέρω
απαιτήσεις.

(11) Οι όροι που συνοδεύουν τα πιστοποιητικά θα πρέπει να
αιτιολογούνται αντικειµενικά και να είναι αµερόληπτοι,
αναλογικοί και διαφανείς καθώς και σύµφωνοι προς τα
σχετικά διεθνή πρότυπα.

(12) Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να αναγνωρίζονται αµοιβαία
από όλα τα κράτη µέλη ώστε να επιτρέπεται στους παρόχους
υπηρεσιών αεροναυτιλίας να παρέχουν υπηρεσίες σε κράτη
µέλη διαφορετικά από τη χώρα στην οποία έλαβαν τα
πιστοποιητικά τους, εντός των ορίων των απαιτήσεων
ασφαλείας.

(13) Η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, αεροναυτιλίας και επιτή-
ρησης καθώς και υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών
θα πρέπει να οργανωθεί βάσει των όρων της αγοράς,
λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών
αυτών και τηρουµένου υψηλού επιπέδου ασφαλείας.

(14) Για να διευκολυνθεί η ασφαλής διαχείριση της εναέριας
κυκλοφορίας στα σύνορα των κρατών µελών προς όφελος
των χρηστών του εναέριου χώρου και των επιβατών τους, το
σύστηµα πιστοποίησης θα πρέπει να προβλέπει πλαίσιο
που να επιτρέπει στα κράτη µέλη να ορίζουν παρόχους
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως της προέ-
λευσης της πιστοποίησής τους.

(15) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι σε θέση, αφού αναλύσουν
τα σχετικά µελήµατα ασφαλείας, να ορίζουν έναν ή περισσό-
τερους παρόχους µετεωρολογικών υπηρεσιών ως προς το
σύνολο ή µέρος του υπό την ευθύνη τους εναέριου χώρου,
χωρίς να απαιτείται πρόσκληση προς υποβολή προσφορών.

(16) Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει να αναπτύσ-
σουν και να διατηρούν στενή συνεργασία µε τις στρατιωτικές
αρχές που είναι αρµόδιες για δραστηριότητες που ενδέχεται
να επηρεάζουν τη γενική εναέρια κυκλοφορία, µέσω κατάλ-
ληλων ρυθµίσεων.

(17) Οι λογαριασµοί όλων των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτι-
λίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν διαφανέστεροι.

(18) Αναµένεται ότι η θέσπιση εναρµονισµένων αρχών και όρων
πρόσβασης στα επιχειρησιακά δεδοµένα θα διευκολύνει την
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τη λειτουργία των
χρηστών του εναέριου χώρου και των αερολιµένων σε νέο
περιβάλλον.

(19) Οι όροι για την επιβολή τελών στους χρήστες του εναερίου
χώρου θα πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς.

(20) Τα τέλη χρήσης θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος των
διευκολύνσεων και των υπηρεσιών που παρέχονται από
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τα κράτη µέλη. Το
επίπεδο των τελών χρήσης θα πρέπει να είναι ανάλογο
προς τις δαπάνες, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων της
ασφάλειας και της οικονοµικής αποδοτικότητας.

(21) ∆εν θα πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ χρηστών του
εναέριου χώρου όσον αφορά την παροχή ισοδύναµων
υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

(22) Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας προσφέρουν ορισµέ-
νες διευκολύνσεις και υπηρεσίες που συνδέονται άµεσα µε
την εκµετάλλευση των αεροσκαφών, το κόστος των οποίων
θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτουν βάσει της αρχής
«ο χρήστης πληρώνει», που σηµαίνει ότι ο χρήστης του
εναέριου χώρου θα πρέπει να πληρώνει για τις δαπάνες που
προκαλεί στο σηµείο χρήσης ή όσο το δυνατό εγγύτερα σε
αυτό.

(23) Είναι σηµαντικό να διασφαλίζεται η διαφάνεια των δαπανών
που συνεπάγονται οι εν λόγω διευκολύνσεις ή υπηρεσίες.
Συνεπώς, θα πρέπει να δίδονται εξηγήσεις στους χρήστες
του εναέριου χώρου για κάθε µεταβολή του συστήµατος ή
του ύψους των τελών. Οι αλλαγές ή οι επενδύσεις που
προτείνονται από τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας
θα πρέπει να αιτιολογούνται στο πλαίσιο της ανταλλαγής
πληροφοριών µεταξύ των διοικητικών φορέων τους και των
χρηστών του εναέριου χώρου.

(24) Θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο προσαρµογής των τελών
που συµβάλλουν στη µεγιστοποίηση της δυναµικότητας του
συστήµατος. Η παροχή οικονοµικών κινήτρων µπορεί να
αποτελέσει χρήσιµο µέσο για την επίσπευση της εισαγωγής
εξοπλισµού εδάφους ή αεροµεταφερόµενου εξοπλισµού που
αυξάνει τη δυναµικότητα, για την επιβράβευση των υψηλών
επιδόσεων ή για την αντιστάθµιση της επιλογής λιγότερο
επιθυµητών δροµολογίων.
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(25) Στο πλαίσιο των εσόδων που εισπράττονται για να υπάρξει
εύλογη απόδοση των επενδύσεων και σε άµεση συσχέτιση
µε τις οικονοµίες που επιτυγχάνονται χάρη στη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να µελετήσει τη
δυνατότητα δηµιουργίας αποθεµατικού µε στόχο τη µείωση
του αντίκτυπου απότοµης αύξησης των τελών για τους
χρήστες του εναέριου χώρου σε περιόδους µειωµένης
κίνησης.

(26) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη σκοπιµότητα χορήγη-
σης προσωρινής οικονοµικής ενίσχυσης για µέτρα που
αυξάνουν τη δυναµικότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο σύνολό του.

(27) Η θέσπιση και επιβολή τελών στους χρήστες του εναέριου
χώρου θα πρέπει να αναθεωρείται από την Επιτροπή σε
τακτά διαστήµατα, σε συνεργασία µε το Εurocontrol και µε
τις εθνικές εποπτικές αρχές και τους χρήστες του εναέριου
χώρου.

(28) Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των πληροφοριών που
αφορούν τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι εθνι-
κές εποπτικές αρχές δεν θα πρέπει να αποκαλύπτουν
πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρ-
ρητο, µε την επιφύλαξη οργάνωσης συστήµατος παρακολού-
θησης και δηµοσιοποίησης των επιδόσεων αυτών των
παρόχων υπηρεσιών,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

KΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής και στόχος

1. Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού-πλαι-
σίου, ο παρών κανονισµός αφορά την παροχή υπηρεσιών αεροναυ-
τιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Στόχος του
παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση κοινών απαιτήσεων για την
ασφαλή και αποδοτική παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας εντός
της Κοινότητας.

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στην παροχή υπηρεσιών
αεροναυτιλίας για τη γενική εναέρια κυκλοφορία, σύµφωνα µε
τον κανονισµό-πλαίσιο και εντός του πεδίου εφαρµογής του
τελευταίου.

Άρθρο 2

Καθήκοντα των εθνικών εποπτικών αρχών

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 4
του κανονισµού-πλαισίουεξασφαλίζουν την ενδεδειγµένη εποπτεία
της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, ιδίως όσον αφορά την

ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των παρόχων υπηρεσιών
αεροναυτιλίας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται µε
τον εναέριο χώρο ο οποίος τελεί υπό την ευθύνη του κράτους
µέλους το οποίο όρισε ή συγκρότησε τη σχετική αρχή.

2. Προς τούτο, κάθε εθνική εποπτική αρχή διοργανώνει κατάλ-
ληλες επιθεωρήσεις και µελέτες προκειµένου να ελέγχει τη συµµόρ-
φωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. Ο ενδιαφε-
ρόµενος πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας διευκολύνει τις εργα-
σίες αυτές.

3. Όσον αφορά τα λειτουργικά τµήµατα εναέριου χώρου που
εκτείνονται στον εναέριο χώρο ο οποίος τελεί υπό την ευθύνη
περισσότερων του ενός κρατών µελών, τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη συνάπτουν συµφωνία για την εποπτεία που προβλέπεται στο
παρόν άρθρο όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτι-
λίας που παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται µε αυτά τα τµήµατα.
Τα κράτη µέλη µπορούν να συνάψουν συµφωνία σχετικά µε την
εποπτεία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο όσον αφορά τον
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας που παρέχει υπηρεσίες σε κράτος
µέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ο πάροχος έχει τον κύριο
τόπο δραστηριοτήτων του.

4. Οι εθνικές εποπτικές αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
για στενή συνεργασία µεταξύ τους προκειµένου να διασφαλίζουν
την κατάλληλη εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας
οι οποίοι διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό από ένα κράτος µέλος
και οι οποίοι παρέχουν επίσης υπηρεσίες που αφορούν τον εναέριο
χώρο που εµπίπτει στην ευθύνη άλλου κράτους µέλους. Η
συνεργασία αυτή περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τη διαχείριση
περιπτώσεων µη συµµόρφωσης προς τις εφαρµοζόµενες κοινές
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 ή τους όρους που ορίζονται
στο παράρτηµα ΙΙ.

Άρθρο 3

Αναγνωρισµένοι οργανισµοί

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές µπορούν να αποφασίζουν να
αναθέτουν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει σε αναγνωρισµένους οργα-
νισµούς οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
παράρτηµα Ι τις επιθεωρήσεις και µελέτες που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2.

2. Η αναγνώριση που χορηγείται από µια εθνική εποπτική αρχή
ισχύει εντός της Κοινότητας για ανανεώσιµη περίοδο τριών
ετών. Οι εθνικές εποπτικές αρχές δύνανται να αναθέτουν σε
οποιονδήποτε αναγνωρισµένο οργανισµό που βρίσκεται στην
Κοινότητα την εκτέλεση των εν λόγω επιθεωρήσεων και µελετών.
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Άρθρο 4

Απαιτήσεις ασφαλείας

Η Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3
του κανονισµού-πλαισίου, καθορίζει και θεσπίζει τις ρυθµιστικές
απαιτήσεις ασφαλείας (Eurocontrol Safety Regulatory
Requirements — «ESARRs»), του Εurocontrol και τις συνακό-
λουθες τροποποιήσεις των απαιτήσεων αυτών εντός του πεδίου
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, οι οποίες καθίστανται
υποχρεωτικές βάσει του κοινοτικού δικαίου. Τα στοιχεία αυτών των
ΕSARRs δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Άρθρο 5

Χορήγηση αδειών στους ελεγκτές

Το ταχύτερο δυνατόν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον ενδείκνυται, πρόταση
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τη
χορήγηση αδειών στους ελεγκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 6

Κοινές απαιτήσεις

Οι κοινές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγρα-
φος 3 του κανονισµού-πλαισίου. Οι κοινές απαιτήσεις περιλαµβά-
νουν τα ακόλουθα:

— τεχνικές και λειτουργικές γνώσεις και καταλληλότητα,

— συστήµατα και διαδικασίες για τη διαχείριση της ασφάλειας
και της ποιότητας,

— συστήµατα υποβολής αναφορών,

— ποιότητα υπηρεσιών,

— οικονοµική ευρωστία,

— κάλυψη ευθύνης και ασφάλισης,

— ιδιοκτησιακό καθεστώς και οργανωτική δοµή, συµπεριλαµβα-
νοµένης της πρόληψης της σύγκρουσης συµφερόντων,

— ανθρώπινο δυναµικό, συµπεριλαµβανοµένων κατάλληλων
προγραµµάτων στελέχωσης,

— ασφάλεια.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας

1. Η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας εντός της Κοινότητας
εξαρτάται από πιστοποίηση από τα κράτη µέλη.

2. Οι αιτήσεις πιστοποίησης υποβάλλονται στην εθνική
εποπτική αρχή του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται ο κύριος
τόπος δραστηριότητας του αιτούντος και η καταστατική έδρα του,
εφόσον υπάρχει.

3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές εκδίδουν πιστοποιητικά σε
παρόχους υπηρεσίας αεροναυτιλίας οι οποίοι τηρούν τις κοινές
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6. Τα πιστοποιητικά
είναι δυνατόν να εκδίδονται ατοµικά για κάθε τύπο υπηρεσίας
αεροναυτιλίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισµού-
πλαισίου, ή για µια δέσµη τέτοιων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµέ-
νης, µεταξύ άλλων, της περιπτώσεως κατά την οποία ο πάροχος
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ανεξαρτήτως του νοµικού καθεστώτος
του, εκµεταλλεύεται και διατηρεί τα δικά του συστήµατα επικοι-
νωνίας, αεροναυτιλίας και επιτήρησης. Τα πιστοποιητικά ελέγ-
χονται σε τακτική βάση.

4. Τα πιστοποιητικά ορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, συµπεριλαµβανοµένης της
άνευ διακρίσεων πρόσβασης των χρηστών του εναερίου χώρου στις
υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά ιδίως την ασφάλεια. Η πιστοποίηση
µπορεί να εξαρτάται µόνον από τους όρους του παραρτήµατος ΙΙ.
Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι αντικειµενικά αιτιολογηµένοι,
αµερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς.

5. Παρά την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη µπορούν να
επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε όλο τον υπό
την ευθύνη τους εναέριο χώρο ή σε µέρος του χωρίς πιστοποίηση
στις περιπτώσεις που ο πάροχος αυτών των υπηρεσιών τις
προσφέρει κατά προτεραιότητα σε κινήσεις αεροσκαφών εκτός της
γενικής εναέριας κυκλοφορίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή και τα άλλα
κράτη µέλη για την απόφασή του καθώς και για τα µέτρα
που λαµβάνει προκειµένου να εξασφαλίσει τη µέγιστη δυνατή
συµµόρφωση προς τις κοινές απαιτήσεις.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 και του άρθρου 9,
η έκδοση πιστοποιητικών παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών
αεροναυτιλίας τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
σε άλλους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, χρήστες εναέριου
χώρου και αερολιµένες εντός της Κοινότητας.



L 96/14 EL 31.3.2004Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7. Οι εθνικές εποπτικές αρχές παρακολουθούν την τήρηση των
κοινών απαιτήσεων και των όρων που συνοδεύουν τα πιστοποιη-
τικά. Λεπτοµέρειες της παρακολούθησης αυτής περιλαµβάνονται
στις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται από τα κράτη µέλη
σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισµού-
πλαισίου. Εάν µια εθνική εποπτική αρχή διαπιστώνει ότι ο κάτοχος
πιστοποιητικού δεν τηρεί πλέον τις απαιτήσεις ή τους όρους
αυτούς, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα εξασφαλίζοντας ταυτό-
χρονα τη συνέχεια των υπηρεσιών. Τα µέτρα αυτά µπορούν να
περιλαµβάνουν την ανάκληση του πιστοποιητικού.

8. Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν κάθε πιστοποιητικό που
εκδίδεται σε άλλο κράτος µέλος σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

9. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να
παρατείνουν την προθεσµία συµµόρφωσης προς το παρόν άρθρο
πέρα από την ηµεροµηνία που απορρέει από το άρθρο 19
παράγραφος 2 κατά έξι µήνες. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην
Επιτροπή την παράταση αυτή αναφέροντας τους λόγους τους.

Άρθρο 8

Ορισµός παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την αποκλειστική παροχή
υπηρεσιών αεροναυτιλίας εντός συγκεκριµένων τµηµάτων εναέριου
χώρου στον εναέριο χώρο της αρµοδιότητάς τους. Προς τούτο, τα
κράτη µέλη ορίζουν πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας που κατέχει
έγκυρο πιστοποιητικό εντός της Κοινότητας.

2. Τα κράτη µέλη ορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που πρέπει να τηρούν οι οριζόµενοι πάροχοι υπηρεσιών. Στις
υποχρεώσεις αυτές µπορούν να συµπεριλαµβάνονται όροι για την
έγκαιρη παροχή των κατάλληλων πληροφοριών για τον εντοπισµό
όλων των κινήσεων αεροσκαφών στον υπό την ευθύνη τους εναέριο
χώρο.

3. Τα κράτη µέλη έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιλέγουν
πάροχο υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι αυτός πληροί τις απαιτήσεις
και τους όρους των άρθρων 6 και 7.

4. Όσον αφορά τα λειτουργικά τµήµατα εναέριου χώρου που
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού για τον
εναέριο χώρο και τα οποία εκτείνονται στον εναέριο χώρο που
τελεί υπό την ευθύνη περισσότερων του ενός κρατών µελών,
τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ορίζουν από κοινού έναν ή
περισσότερους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, του-
λάχιστον ένα µήνα πριν από την υλοποίηση του τµήµατος εναέριου
χώρου.

5. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή και τα
άλλα κράτη µέλη για τυχόν αποφάσεις που λαµβάνονται στο
πλαίσιο του παρόντος άρθρου και που αφορούν τον ορισµό

παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε συγκεκριµένα τµή-
µατα εναέριου χώρου όσον αφορά τον εναέριο χώρο που τελεί υπό
την ευθύνη τους.

Άρθρο 9

Ορισµός των παρόχων µετεωρολογικών υπηρεσιών

1. Τα κράτη µέλη δύνανται να ορίζουν πάροχο µετεωρολογικών
υπηρεσιών που θα παρέχει όλα τα µετεωρολογικά δεδοµένα ή
µέρος τους σε αποκλειστική βάση σε όλο τον υπό την ευθύνη τους
εναέριο χώρο ή µέρος του χώρου αυτού, λαµβάνοντας υπόψη
µελήµατα ασφαλείας.

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµελλητί την Επιτροπή και τα
άλλα κράτη µέλη για κάθε απόφαση που λαµβάνεται στο πλαίσιο
του παρόντος άρθρου όσον αφορά τον ορισµό παρόχου µετεω-
ρολογικών υπηρεσιών.

Άρθρο 10

Σχέσεις µεταξύ παρόχων υπηρεσιών

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας µπορούν να κάνουν
χρήση των υπηρεσιών άλλων παρόχων υπηρεσιών που έχουν
πιστοποιηθεί στην Κοινότητα.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας επισηµοποιούν τις
σχέσεις συνεργασίας τους µε γραπτές συµφωνίες ή ισοδύναµες
νοµικές ρυθµίσεις µε τις οποίες καθορίζονται τα συγκεκριµένα
καθήκοντα και λειτουργίες που αναλαµβάνει κάθε πάροχος και
επιτρέπεται η ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδοµένων µεταξύ όλων
των παρόχων υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τη γενική εναέρια κυκλοφο-
ρία. Οι ρυθµίσεις αυτές κοινοποιούνται στην οικεία εθνική εποπτική
αρχή ή αρχές.

3. Σε περιπτώσεις που συνεπάγονται την παροχή υπηρεσιών
εναέριας κυκλοφορίας, απαιτείται η έγκριση των οικείων κρατών
µελών. Σε περιπτώσεις που συνεπάγονται την παροχή µετεωρολο-
γικών υπηρεσιών, απαιτείται η έγκριση των οικείων κρατών µελών,
εφόσον έχουν ορίσει πάροχο σε αποκλειστική βάση σύµφωνα µε
το άρθρο 9 παράγραφος 1.

Άρθρο 11

Σχέσεις µε τις στρατιωτικές αρχές

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, στο πλαίσιο της
κοινής πολιτικής µεταφορών, προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι
µεταξύ των αρµόδιων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών
συνάπτονται γραπτές συµφωνίες ή ισοδύναµες νοµικές ρυθµίσεις
για τη διαχείριση συγκεκριµένων τµηµάτων εναέριου χώρου.
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Άρθρο 12

∆ιαφάνεια των λογαριασµών

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ανεξαρτήτως του
καθεστώτος ιδιοκτησίας ή της νοµικής µορφής τους, συντάσσουν,
υποβάλλουν σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο και δηµοσιεύουν
τους οικονοµικούς λογαριασµούς τους. Οι λογαριασµοί αυτοί
συµµορφώνονται µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετεί η
Κοινότητα. Όταν, λόγω του νοµικού καθεστώτος του παρόχου
υπηρεσιών, είναι αδύνατη η πλήρης συµµόρφωση µε τα διεθνή
λογιστικά πρότυπα, ο πάροχος επιδιώκει να επιτύχει τη συµµόρ-
φωση αυτή στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.

2. Εν πάση περιπτώσει, οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας
δηµοσιεύουν ετήσια έκθεση και υπόκεινται τακτικά σε ανεξάρτητο
λογιστικό έλεγχο.

3. Στις περιπτώσεις παροχής δέσµης υπηρεσιών, οι πάροχοι
υπηρεσιών αεροναυτιλίας οφείλουν, στην εσωτερική λογιστική
τους, να προσδιορίζουν τις δαπάνες και τα έσοδα για τις
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, κατανεµηµένα σύµφωνα µε τις αρχές του
Εurocontrol για τον καθορισµό της βάσης υπολογισµού των
τελών διαδροµής και για τον υπολογισµό των µοναδιαίων συντε-
λεστών και, ανάλογα µε την περίπτωση, να τηρούν ενοποιηµένους
λογαριασµούς για άλλες υπηρεσίες εκτός της αεροναυτιλίας, όπως
θα ήταν υποχρεωµένοι να πράττουν αν οι εν λόγω υπηρεσίες
παρέχονταν από χωριστές επιχειρήσεις.

4. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρµόδιες αρχές οι οποίες έχουν
δικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς των παρόχων υπηρεσιών
οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στον υπό την ευθύνη τους εναέριο
χώρο.

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν τις µεταβατικές
διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1606/
2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρµογή διεθνών λογιστικών
προτύπων (1) σε παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω κανονισµού.

Άρθρο 13

Πρόσβαση στα δεδοµένα και προστασία τους

1. Σε ό,τι αφορά τη γενική εναέρια κυκλοφορία, τα σχετικά
επιχειρησιακά δεδοµένα ανταλλάσσονται σε πραγµατικό χρόνο
µεταξύ όλων των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, χρηστών του
εναέριου χώρου και αερολιµένων ώστε να διευκολύνονται οι
επιχειρησιακές τους ανάγκες. Τα δεδοµένα χρησιµοποιούνται
µόνον για επιχειρησιακούς σκοπούς.

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

2. Πρόσβαση στα σχετικά επιχειρησιακά δεδοµένα παρέχεται
στις κατάλληλες αρχές, τους πιστοποιηµένους παρόχους υπηρε-
σιών αεροναυτιλίας, στους χρήστες εναέριου χώρου και στους
αερολιµένες, χωρίς διακρίσεις.

3. Οι πιστοποιηµένοι πάροχοι υπηρεσιών, οι χρήστες εναέριου
χώρου και οι αερολιµένες θεσπίζουν τυποποιηµένους όρους για
την πρόσβαση στα σχετικά επιχειρησιακά δεδοµένα τους, εκτός
εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εθνικές εποπτικές
αρχές εγκρίνουν τους τυποποιηµένους αυτούς όρους. Λεπτοµερείς
κανόνες σχετικά µε τους όρους αυτούς θεσπίζονται, ανάλογα µε
την περίπτωση, µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3 του
κανονισµού-πλαισίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ

Άρθρο 14

Γενικά

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 15 και 16, αναπτύσσεται
σύστηµα τελών για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας το οποίο συµβάλ-
λει στην επίτευξη µεγαλύτερης διαφάνειας στον καθορισµό, την
επιβολή και την είσπραξη τελών από χρήστες του εναέριου χώρου.
Αυτό το σύστηµα πρέπει επίσης να είναι σύµφωνο προς το
άρθρο 15 της σύµβασης του Σικάγου του 1944 περί της διεθνούς
πολιτικής αεροπορίας και προς το σύστηµα τιµολόγησης του
Εurocontrol σχετικά µε την είσπραξη τελών διαδροµής.

Άρθρο 15

Αρχές

1. Το σύστηµα τελών βασίζεται στο λογαριασµό κόστους
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας ο οποίος βαρύνει τους παρόχους
υπηρεσιών υπέρ των χρηστών του εναέριου χώρου. Το σύστηµα
κατανέµει το κόστος αυτό µεταξύ των κατηγοριών χρηστών.

2. Κατά τον καθορισµό της βάσης κόστους των τελών, εφαρµό-
ζονται οι ακόλουθες αρχές:

α) το κόστος που επιµερίζεται µεταξύ των χρηστών του εναέριου
χώρου πρέπει να είναι το πλήρες κόστος της παροχής
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, συµπεριλαµβανοµένων των προ-
βλεπόµενων τόκων για τις επενδύσεις κεφαλαίου και τις
αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων καθώς και των δαπανών
συντήρησης, εκµετάλλευσης, διαχείρισης και διοίκησης·

β) το κόστος που λαµβάνεται υπόψη εν προκειµένω είναι αυτό
που υπολογίζεται µε βάση τις διευκολύνσεις και υπηρεσίες,
όπως προβλέπεται και υλοποιείται δυνάµει του περιφερειακού
σχεδίου αεροναυτιλίας της ΙCAO, ευρωπαϊκή περιφέρεια.
Στο κόστος αυτό µπορούν να περιλαµβάνονται δαπάνες των
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εθνικών εποπτικών αρχών ή/και αναγνωρισµένων οργανισµών,
καθώς και άλλες δαπάνες του ενδιαφερόµενου κράτους
µέλους και του παρόχου υπηρεσιών σε σχέση µε την παροχή
υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

γ) το κόστος των διαφόρων υπηρεσιών αεροναυτιλίας προσδιο-
ρίζεται χωριστά όπως προβλέπεται στο άρθρο 12
παράγραφος 3·

δ) η αλληλεπιδότηση διαφορετικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας
επιτρέπεται µόνον εφόσον δικαιολογείται από αντικειµενικούς
λόγους, και υπόκειται σε σαφή αναγνώριση·

ε) διασφαλίζεται η διαφάνεια της βάσης κόστους για τα τέλη.
Θεσπίζονται εκτελεστικοί κανόνες για την παροχή πληροφο-
ριών από τους παρόχους υπηρεσιών ώστε να είναι δυνατόν
να ελέγχονται οι προβλέψεις, οι πραγµατικές δαπάνες και τα
έσοδα του παρόχου. Ανταλλάσσονται τακτικά πληροφορίες
µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών, παρόχων υπηρεσιών,
χρηστών του εναέριου χώρου, της Επιτροπής και του
Εurocontol.

3. Με την επιφύλαξη του συστήµατος τιµολόγησης του
Εurocontrol σχετικά µε τα τέλη διαδροµής, τα κράτη µέλη
συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες αρχές όταν επιβάλλουν τέλη
σύµφωνα µε την παράγραφο 2:

α) τα τέλη για τη διάθεση υπηρεσιών αεροναυτιλίας καθορί-
ζονται χωρίς διακρίσεις. Κατά την επιβολή τελών σε δια-
φόρους χρήστες του εναέριου χώρου για τη χρήση της
ίδιας υπηρεσίας, δεν γίνεται διάκριση λόγω ιθαγένειας ή
κατηγορίας του χρήστη·

β) µπορεί να επιτρέπεται απαλλαγή ορισµένων χρηστών, και
ιδίως των ελαφρών αεροσκαφών και των κρατικών αεροσκα-
φών, υπό τον όρο ότι το κόστος αυτής της απαλλαγής δεν
µετακυλύεται σε άλλους χρήστες·

γ) οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας µπορούν να πραγµατοποιούν
αρκετά έσοδα ώστε να υπερκαλύπτονται όλες οι άµεσες και
έµµεσες δαπάνες λειτουργίας και να εξασφαλίζεται εύλογη
απόδοση επί των στοιχείων του ενεργητικού ώστε να καθίστα-
ται δυνατή η χρηµατοδότηση των απαιτούµενων επενδύσεων
για βελτιώσεις·

δ) τα τέλη αντικατοπτρίζουν το κόστος των υπηρεσιών και
διευκολύνσεων αεροναυτιλίας που διατίθενται στους χρήστες
του εναέριου χώρου, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών
παραγωγικών ικανοτήτων των συγκεκριµένων διαφόρων
τύπων αεροσκαφών·

ε) τα τέλη ενθαρρύνουν την ασφαλή, αποτελεσµατική και
αποδοτική παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, µε στόχο
υψηλό επίπεδο ασφαλείας και καλή σχέση κόστους/αποτε-

λεσµατικότητας, και προάγουν την παροχή ολοκληρωµένων
υπηρεσιών. Προς τούτο, τα τέλη αυτά είναι δυνατόν να
χρησιµοποιούνται ώστε να παρέχουν:

— µηχανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων κινήτρων µε οικο-
νοµικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, προκειµένου
να ενθαρρύνονται οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας
ή/και οι χρήστες του εναέριου χώρου να υποστηρίζουν
βελτιώσεις της διαχείρισης της ροής της εναέριας
κυκλοφορίας, όπως αύξηση της ικανότητας και µείωση
των καθυστερήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα το βέλ-
τιστο επίπεδο ασφαλείας· κάθε κράτος µέλος εξακολου-
θεί να έχει αποκλειστική αρµοδιότητα όσον αφορά τη
λήψη απόφασης για την εφαρµογή των εν λόγω
µηχανισµών,

— έσοδα για έργα που αποσκοπούν στην υποστήριξη
συγκεκριµένων κατηγοριών χρηστών του εναέριου
χώρου ή/και παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας µε
στόχο τη βελτίωση συλλογικών υποδοµών αεροναυτι-
λίας, την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τη
χρήση του εναέριου χώρου.

4. Οι εκτελεστικοί κανόνες στους τοµείς που καλύπτονται από
τις παραγράφους 1, 2 και 3 θεσπίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 8 του κανονισµού-πλαισίου.

Άρθρο 16

Αναθεώρηση τελών

1. Η Επιτροπή µεριµνά για το συνεχή έλεγχο της συµµόρφωσης
προς τις αρχές και τους κανόνες που αναφέρονται στα άρθρα 14
και 15, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή επιδιώκει να
καθιερώσει κατάλληλους µηχανισµούς για την αξιοποίηση της
εµπειρογνωµοσύνης του Εurocontrol.

2. Κατόπιν αιτήµατος ενός ή περισσότερων κρατών µελών, τα
οποία κρίνουν ότι δεν έχουν εφαρµοσθεί ορθώς οι ανωτέρω αρχές
και κανόνες, ή µε δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή ερευνά τα
ζητήµατα µη συµµόρφωσης ή µη εφαρµογής των σχετικών αρχών
ή/και κανόνων. Εντός δύο µηνών από την παραλαβή του αιτήµατος,
αφού ακούσει τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και αφού διαβουλευ-
θεί µε την Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισµού-πλαισίου, η
Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 14
και 15 καθώς και σχετικά µε το εάν η σχετική πρακτική µπορεί να
εξακολουθήσει να εφαρµόζεται.

3. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της στα κράτη µέλη και
ενηµερώνει σχετικά τον πάροχο υπηρεσιών, εφόσον αυτός έχει
έννοµο συµφέρον. Οποιοδήποτε κράτος µέλος µπορεί να παρα-
πέµπει την απόφαση της Επιτροπής στο Συµβούλιο εντός ενός
µηνός. Το Συµβούλιο µπορεί να λαµβάνει, εντός µηνός, διαφο-
ρετική απόφαση µε ειδική πλειοψηφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις

1. Για την προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις, είναι δυνατόν
να προσαρµόζονται τα παραρτήµατα, µε τη διαδικασία του
άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισµού-πλαισίου.

2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τους εκτελεστικούς κανόνες που
θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 18

Εµπιστευτικότητα

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές, αποφασίζοντας σύµφωνα µε την
εθνική τους νοµοθεσία, καθώς και η Επιτροπή, δεν αποκαλύπτουν
εµπιστευτικές πληροφορίες, ιδίως πληροφορίες σχετικά µε τους

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

παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τις επιχειρηµατικές τους
σχέσεις ή τις πτυχές που αφορούν τις δαπάνες τους.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος
των εθνικών εποπτικών αρχών να αποκαλύπτουν πληροφορίες όταν
αυτό κρίνεται ζωτικό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στην
περίπτωση αυτήν, η δηµοσιοποίηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από
αναλογικότητα και να λαµβάνει υπόψη τα θεµιτά συµφέροντα των
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας όσον αφορά στην προστασία
των επιχειρηµατικών µυστικών τους.

3. Εξάλλου, η παράγραφος 1 δεν αποκλείει τη δηµοσιοποίηση
πληροφοριών, πλην των πληροφοριών εµπιστευτικής φύσεως,
σχετικά µε τους όρους και τις επιδόσεις της παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

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

2. Ωστόσο, τα άρθρα 7 και 8 αρχίζουν να ισχύουν ένα έτος
µετά τη δηµοσίευση των κοινών απαιτήσεων, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 6, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί πρέπει:

— να µπορούν να επιδείξουν εκτεταµένη πείρα στην αξιολόγηση δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στους κλάδους των
αεροµεταφορών, ιδίως δε των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και σε άλλους συναφείς κλάδους, σε έναν ή
περισσότερους από τους τοµείς που καλύπτει ο παρών κανονισµός,

— να διαθέτουν πλήρεις κανόνες και κανονισµούς για την περιοδική επιθεώρηση των προαναφερόµενων φορέων, οι
οποίοι δηµοσιεύονται, αναβαθµίζονται και βελτιώνονται διαρκώς µέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων,

— να µην ελέγχονται από παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, αρχές διαχείρισης αερολιµένων ή άλλους φορείς που
δραστηριοποιούνται εµπορικά στην παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας ή στις υπηρεσίες αεροµεταφορών,

— να διαθέτουν σηµαντικό τεχνικό, διευθυντικό, βοηθητικό και ερευνητικό προσωπικό ανάλογο των καθηκόντων που
πρέπει να εκτελούν,

— να διευθύνονται και να διοικούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που
απαιτεί η διοίκηση,

— να είναι πρόθυµοι να παρέχουν συναφείς πληροφορίες στην οικεία εθνική εποπτική αρχή,

— να έχουν καθορίσει και τεκµηριώσει την πολιτική, τους στόχους και τη δέσµευσή τους όσον αφορά την ποιότητα, και
να έχουν µεριµνήσει ώστε η πολιτική αυτή να κατανοείται, να υλοποιείται και να τηρείται σε όλα τα επίπεδα της
οργάνωσης,

— να έχουν αναπτύξει, υλοποιήσει και να διατηρούν ένα αποτελεσµατικό εσωτερικό σύστηµα ποιότητας µε βάση τα
κατάλληλα µέρη διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων ποιότητας και σύµφωνα µε τα ΕΝ 45004 (οργανισµοί
επιθεώρησης) και ΕΝ 29001, όπως ερµηνεύονται από τις απαιτήσεις του προγράµµατος πιστοποίησης συστηµάτων
ποιότητας της ΙΑCS,

— να υπόκεινται σε πιστοποίηση του συστήµατος ποιότητάς τους από ανεξάρτητο σώµα ελεγκτών αναγνωρισµένο από
τις αρχές του κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1. Τα πιστοποιητικά αναφέρουν:

α) την εθνική εποπτική αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό·

β) το όνοµα και τη διεύθυνση του αιτούντος·

γ) τις πιστοποιούµενες υπηρεσίες·

δ) δήλωση συµµόρφωσης του αιτούντος προς τις κοινές απαιτήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος
κανονισµού·

ε) την ηµεροµηνία έκδοσης και την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού.

2. Οι πρόσθετοι όροι που συνοδεύουν τα πιστοποιητικά µπορούν, ανάλογα µε την περίπτωση, να αφορούν:

α) την άνευ διακρίσεων πρόσβαση των χρηστών του εναερίου χώρου στις υπηρεσίες και το απαιτούµενο επίπεδο
των υπηρεσιών αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των επιπέδων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας·

β) τις λειτουργικές προδιαγραφές της ή των συγκεκριµένων υπηρεσιών·

γ) το χρόνο κατά τον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες·

δ) το λειτουργικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της ή των συγκεκριµένων υπηρεσιών·

ε) την οριοθέτηση ή τον περιορισµό άσκησης υπηρεσίας ή υπηρεσιών διαφορετικών από εκείνες που σχετίζονται µε
την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας·

στ) συµβάσεις, συµφωνίες ή άλλες διευθετήσεις µεταξύ του παρόχου υπηρεσίας ή υπηρεσιών και τρίτου, τα οποία
αφορούν την ή τις υπηρεσίες·

ζ) την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται ευλόγως για τον έλεγχο της συµµόρφωσης της ή των υπηρεσιών
προς τις κοινές απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων και των οικονοµικών και επιχειρησιακών
δεδοµένων, καθώς και τις µείζονες µεταβολές του τύπου ή/και της εµβέλειας των παρεχόµενων υπηρεσιών
αεροναυτιλίας·

η) κάθε άλλο νοµικό όρο ο οποίος δεν αφορά συγκεκριµένα τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, όπως όρους που
σχετίζονται µε την αναστολή ή την ανάκληση του πιστοποιητικού.




