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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 4.2.2011
COM(2011) 44 τελικό
2011/0021 (NLE)

Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τοµέα της
πολιτικής αεροπορίας
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1.

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Στις 30 Mαρτίου 2009, το Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες
ενέργειες για να επιτευχθεί το ύψιστο επίπεδο διαλειτουργικότητας µεταξύ του ευρωπαϊκού
προγράµµατος εκσυγχρονισµού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM), του
SESAR (βλ. κατωτέρω), και του αντίστοιχου προγράµµατος των ΗΠΑ, του NextGEN, καθώς
και άλλων περιφερειακών προγραµµάτων στις περιοχές της ∆ΟΠΑ (∆ιεθνής Οργάνωση
Πολιτικής Αεροπορίας). Επίσης, ζητήθηκε από την Επιτροπή να συνυπολογίσει την
αναγκαιότητα συνοχής του SESAR µε τις εξελίξεις περί συνολικής θεώρησης της ∆ΟΠΑ.
Προς το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει σύσταση για
εξουσιοδότηση της Επιτροπής να αρχίσει διαπραγµατεύσεις σχετικά µε µνηµόνιο
συνεργασίας µε την Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Federal Aviation
Administration (FAA)) των ΗΠΑ1. Η Επιτροπή υπέβαλε σύσταση2 στο Συµβούλιο στις 10
Ιουνίου 2009. Ωστόσο, η Επιτροπή πρότεινε να επεκταθεί το πλαίσιο συνεργασίας που θα
διαπραγµατευθεί µε την FAA πέραν της διαλειτουργικότητας των SESAR-NextGEN στο
ευρύτερο πεδίο έρευνας και ανάπτυξης στην πολιτική αεροπορία.
Με βάση τη σύσταση της Επιτροπής, στις 9 Oκτωβρίου 2009, το Συµβούλιο εξέδωσε
απόφαση µε την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγµατεύσεις εξ ονόµατος
της ΕΈ για µνηµόνιο συνεργασίας στην έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα της πολιτικής
αεροπορίας. Το Συµβούλιο ζήτησε επίσης από την Επιτροπή να εκπονήσει, εκ παραλλήλου,
παράρτηµα µε αντικείµενο τη διαλειτουργικότητα των SESAR-NextGen.
Το προτεινόµενο σχέδιο µνηµονίου συνεργασίας θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις
αµοιβαίας συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για την προώθηση και την ανάπτυξη της
έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας. Πρόκειται για σηµαντικό
εργαλείο το οποίο, µε ένα νοµικά δεσµευτικό πλαίσιο και την τήρηση από κοινού
συµφωνηµένων αρχών αµοιβαιότητας, θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να επιδιώξουν µαζί τον
κοινό τους στόχο να εξασφαλισθούν καθαρότερα και αποδοτικότερα συστήµατα
αεροπορικών µεταφορών. Το σχέδιο µνηµονίου θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να
καθιερώσουν συλλογικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε οποιαδήποτε πτυχή της
πολιτικής αεροπορίας.
Με βάση τις διαπραγµατευτικές οδηγίες της εντολής, στις 18 Ιουλίου 2010 µονογραφήθηκαν
από τις δύο πλευρές σχέδιο µνηµονίου συνεργασίας και σχέδιο παραρτήµατος για τη
διαλειτουργικότητα των SESAR-NextGEN.
1.2.

Γενικό πλαίσιο

SESAR
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Ψήφισµα του Συµβουλίου για την έγκριση του Ευρωπαϊκού Γενικού Προγράµµατος διαχείρισης της
εναέριας κυκλοφορίας, άρθρα 14 και 15, 30, Mάρτιος του 2009.
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο - SEC(2009) 744 τελικό της 8.6.2009.
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Tο ερευνητικό πρόγραµµα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού (SESAR) είναι το τεχνολογικό σκέλος της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Ουρανό (ΕΕΟ)3. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα σε τρεις φάσεις στο οποίο έχουν καθορισθεί,
αναπτύσσονται και θα εγκατασταθούν υψηλής ποιότητας τεχνολογίες, συστήµατα και
διαδικασίες ATM νέας γενεάς, που θα συµφωνούν µε τους στόχους και τις απαιτήσεις για τον
ΕΕΟ. Ένα από τα καίρια αποτελέσµατα της φάσης καθορισµού του SESAR είναι το
Ευρωπαϊκό Γενικό Πρόγραµµα ATM (Γενικό Πρόγραµµα), που αποτελεί χάρτη πορείας, ο
οποίος καταρτίσθηκε από κοινού, εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της ΕΕ και αναγνωρίσθηκε
από όλους τους ενδιαφερόµενους του κλάδου της ΑΤΜ, για να επιτευχθεί η εγκατάσταση
τεχνολογιών και διαδικασιών ATM νέας γενεάς µέσα στα επόµενα 10-15 χρόνια. Το Γενικό
Πρόγραµµα κατευθύνει το πρόγραµµα εργασιών για τη φάση ανάπτυξης αυτών των
τεχνολογιών και θα αποτελέσει κατά παρόµοιο τρόπο κύριο εργαλείο καθοδήγησης της
φάσης εγκατάστασης του SESAR.
Tο πρόγραµµα SESAR βρίσκεται πλέον στη φάση ανάπτυξής του, η οποία συνίσταται σε
περισσότερα από 300 συνεκτικά και συντονισµένα έργα έρευνας, ανάπτυξης και επικύρωσης,
των οποίων την κεντρική διαχείριση έχει η Κοινή Επιχείρηση SESAR, η πρώτη σύµπραξη
δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα στην ΑΤΜ που δηµιουργήθηκε ως φορέας της ΕΕ. Αποστολή της
κοινής επιχείρησης SESAR είναι να εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού
συστήµατος ATM, συντονίζοντας όλες τις σχετικές προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης στην
ΕΕ και εστιάζοντας σε αυτές. Ιδρυτικά της µέλη είναι η ΕΕ και ο Eurocontrol και
περιλαµβάνει 15 µέλη από τον κλάδο (κατασκευαστές επίγειου και αεροµεταφερόµενου
εξοπλισµού, αερολιµένες, αεροπορικές εταιρείες, παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών),
καθώς και φορείς από χώρες µη µέλη της ΕΕ και αρκετούς συνδεδεµένους εταίρους.
Στις ΗΠΑ, η FAA έχει επίσης δροµολογήσει πρόγραµµα εκσυγχρονισµού της ATM, το οποίο
είναι γνωστό ως NextGen. Καθώς τα προγράµµατα SESAR και NextGen είναι παράλληλα, οι
χρήστες του ευρωπαϊκού εναερίου χώρου έγειραν επιτακτικά την απαίτηση να διασφαλισθεί
η διαλειτουργικότητα των SESAR και NextGen, ώστε να εξασφαλισθούν ασφαλείς και
αδιάλειπτες πτητικές λειτουργίες σε παγκόσµιο επίπεδο, να αυξηθούν οι εµπορικές ευκαιρίες
για τον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο και να αποφευχθεί η δαπανηρή εγκατάσταση διπλού
εξοπλισµού στα αεροσκάφη. Οι αµερικανικές εταιρείες έχουν ήδη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά
προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης όπως το SESAR. Είναι εποµένως βασικό να
εξασφαλισθούν αντίστοιχες δυνατότητες για τον ευρωπαϊκό κλάδο.
Η Επιτροπή κρίνει ότι η ενίσχυση της τεχνικής και επιχειρησιακής συνεργασίας µε την FAA
είναι επείγουσα και αναγκαία δράση για τον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας εν γένει. Όντως,
είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν αποτελεσµατικότερα και βιωσιµότερα συστήµατα
αεροπορικών µεταφορών µε ολιστική προσέγγιση που πραγµατεύεται όλες τις πτυχές της
πολιτικής αεροπορίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή συνέστησε την
επέκταση του πεδίου του πλαισίου συνεργασίας στον ευρύτερο τοµέα της πολιτικής
αεροπορίας.
Tο προτεινόµενο µνηµόνιο συνεργασίας µε τις ΗΠΑ παρέχει στερεά και νοµικά δεσµευτική
νοµική βάση για τη θέσπιση συλλογικών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, ενώ
ταυτόχρονα πραγµατεύεται δεόντως ευαίσθητα θέµατα όπως η ευθύνη, τα δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας και η αµοιβαιότητα. Επιπλέον, µε το µνηµόνιο δίδεται η δυνατότητα
καθιέρωσης των διεθνών προτύπων στην αεροπορία, καθώς προβλέπει διαλειτουργικότητα σε
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παγκόσµιο επίπεδο σύµφωνα µε τις προσδοκίες των ενδιαφεροµένων του κλάδου και
προσφέρει στον ευρωπαϊκό κλάδο µεγαλύτερες εµπορικές ευκαιρίες.
1.3.

Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η FAA είχαν υπογράψει αρχικά µνηµόνιο συµφωνίας (MΣ) στις
18 Ιουλίου 2006, µε το ποίο διαµορφωνόταν πλαίσιο συνεργασίας για τη συµβολή σε
ευρύτερη ATM µε διευκόλυνση των κοινών δραστηριοτήτων σε παγκόσµιο επίπεδο. Το ΜΣ
επικαιροποιήθηκε στις 17 Mαρτίου 2009 προκειµένου να ληφθεί υπόψη ο καίριος ρόλος της
κοινής επιχείρησης SESAR στην τεχνική συνεργασία µε τη FAA υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, εξαιτίας του δηλωτικού του χαρακτήρα, το ΜΣ δεν παρέχει
το απαιτούµενο νοµικά δεσµευτικό πλαίσιο µε το οποίο θα αντιµετωπίζονται κατάλληλα τα
θέµατα ευθύνης, δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και αµοιβαιότητας. Tο προτεινόµενο
µνηµόνιο συνεργασίας, και ιδίως το παράρτηµά του για τη διαλειτουργικότητα των SESAR
και NextGEN, θα αντικαταστήσει το υπάρχον ΜΣ.
1.4.

Συνοχή µε τις υπόλοιπες πολιτικές και στόχους της Ένωσης

Tο προτεινόµενο µνηµόνιο συνεργασίας θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της
πολιτικής για τον ΕΕΟ, διότι υποστηρίζει το πρόγραµµα SESAR, το τεχνολογικό του σκέλος.
Η έγκαιρη ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών ATM θα
τονώσουν, στην πράξη, το δυναµικό καινοτοµίας της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητα
της βιοµηχανίας της παγκοσµίως, επιτρέποντας έτσι στην ΕΕ να έχει ισχυρή παρουσία στους
φορείς τυποποίησης.
Το σχέδιο µνηµονίου θα τονώσει την τεχνική και επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών, µε την παροχή σαφούς νοµικού πλαισίου. Αυτό συµβαδίζει µε την
πολιτική της ΕΕ στην έρευνα και θα συµβάλει στην υλοποίηση του 7ου προγράµµατοςπλαισίου.
2.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2.1.

∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

Ο αεροπορικός κλάδος στηρίζει τις προοπτικές που προσφέρει ένα δεσµευτικό µνηµόνιο
συνεργασίας µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Ο ευρωπαϊκός κλάδος προσδοκά ότι, µε την εφαρµογή της
αρχής της αµοιβαιότητας από την οποία διαπνέεται το µνηµόνιο, θα µπορέσει να
εκµεταλλευθεί παρόµοιες ευκαιρίες για να συµµετέχει σε συλλογικές δραστηριότητες µε τις
ΗΠΑ µε βάση τη διαφάνεια, το αµοιβαίο όφελος και την ισότιµη και δίκαιη µεταχείριση.
Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι στοχευόµενοι τοµείς και γενικά χαρακτηριστικά των
συνοµιλητών
Καθ’όλη τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων, η Επιτροπή συµβουλεύθηκε τους
ενδιαφερόµενους, ιδίως µέσω της κοινής επιχείρησης SESAR, και τα κράτη µέλη, µέσω της
ειδικής επιτροπής που έχει συσταθεί από το Συµβούλιο για τη διαπραγµάτευση του
µνηµονίου.
Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος µε τον οποίο λήφθηκαν υπόψη
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Τα σχόλια των ενδιαφεροµένων λήφθηκαν δεόντως υπόψη κατά την εκπόνηση της
διαπραγµατευτικής θέσης της Ένωσης.
2.2.

Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης

Την τεχνική εµπειρογνωµοσύνη κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων παρείχε η κοινή
επιχείρηση SESAR. Τη νοµική εµπειρογνωµοσύνη παρείχε η Νοµική Υπηρεσία της
Επιτροπής. ∆εν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε άλλους εξωτερικούς εµπειρογνώµονες.
2.3.

Εκτίµηση των επιπτώσεων

Το µνηµόνιο συνιστά στερεή νοµική βάση, η οποία επιτρέπει τεχνική και επιχειρησιακή
συνεργασία σε βάθος που µπορεί να οδηγήσει σε έγκαιρη ανάπτυξη κοινών προτύπων στην
πολιτική αεροπορία. Επίσης, ο καθορισµός, η εφαρµογή και η παρακολούθηση αρχών
αµοιβαιότητας θα βοηθήσει τον ευρωπαϊκό κλάδο να διεισδύσει σε νέες αγορές. Η µη
εφαρµογή της αµοιβαιότητας δεν θα επιτρέψει τη θεµιτή πρόσβαση του ευρωπαϊκού κλάδου
στην αγορά των ΗΠΑ.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση του εκσυγχρονισµού της ATM, η συντονισµένη στήριξη, από
την ΕΕ και τις ΗΠΑ, των δραστηριοτήτων τυποποίησης της ∆ΟΠΑ θα αποβεί η κινητήρια
δύναµη που µπορεί να µετατρέψει τα κοινά πρότυπα των SESAR-NextGen σε διεθνή
πρότυπα για την ATM. Εάν δεν εξασφαλισθεί διαλειτουργικότητα, θα χρειασθεί διπλός
αεροµεταφερόµενος εξοπλισµός σε χιλιάδες αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις τόσο στην ΕΕ
όσο και στις ΗΠΑ, ο οποίος θα αντιπροσωπεύει επένδυση που οι αεροπορικές εταιρείες δεν
µπορούν να αναλάβουν σε περίοδο οικονοµικής κρίσης.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1.

Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης

Tο προτεινόµενο µνηµόνιο συνεργασίας συνίσταται σε ένα κύριο έγγραφο, όπου τίθενται οι
κύριες αρχές συνεργασίας και οι ρυθµίσεις διαχείρισης. Το κύριο τµήµα του εγγράφου θα
συµπληρωθεί µε παραρτήµατα και προσαρτήµατα των παραρτηµάτων, τα οποία θα
πραγµατεύονται πιο εξειδικευµένους τεχνικούς στόχους της έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο
της πολιτικής αεροπορίας. Όπως έχει ζητήσει το Συµβούλιο στην εντολή του, το πρώτο
παράρτηµα έχει ως αντικείµενο τη διαλειτουργικότητα των προγραµµάτων SESAR και
NextGEN.
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις διαχείρισης, δηµιουργείται µια κοινή επιτροπή που θα απαρτίζεται
από αντιπροσώπους της Επιτροπής που θα επικουρούνται από αντιπροσώπους των κρατών
µελών της ΕΕ και αντιπροσώπους της FAA. Η κοινή επιτροπή θα µπορεί να επιλαµβάνεται
κάθε θέµατος σχετικού µε τη λειτουργία του µνηµονίου και των παραρτηµάτων και
προσαρτηµάτων του.
3.2.

Νοµική βάση

Άρθρο 100 παράγραφος 2, σε συνδυασµό µε το άρθρο 218 παράγραφος 6 της συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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3.3.

Αρχή της επικουρικότητας

Λόγω της πανευρωπαϊκής φύσης των αεροπορικών µεταφορών και της ανάγκης να
υιοθετηθεί συνεπής προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να
επιτύχουν τους στόχους του µνηµονίου συνεργασίας σε διµερή βάση µε τις ΗΠΑ. Κατά
συνέπεια, η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας.
3.4.

Αρχή της αναλογικότητας

Tο µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ αποτελεί αποτελεσµατικό νοµικά
δεσµευτικό εργαλείο, το οποίο θα προωθήσει την τεχνική συνεργασία µεταξύ των δύο
πλευρών. Θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει να καθορισθούν συλλογικές
δραστηριότητες που θα εξασφαλίζουν για αµφότερα τα µέρη παρεµφερείς ευκαιρίες
συµµετοχής στις δραστηριότητές τους έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο της πολιτικής
αεροπορίας.
Η προτεινόµενη συµφωνία δεν επιφέρει πρόσθετο διοικητικό ή οικονοµικό βάρος ούτε στις
αρχές των κρατών µελών ούτε στον κλάδο.
3.5.

Επιλογή µέσων

Προτεινόµενος τύπος νοµοθετικής πράξης: µνηµόνιο συνεργασίας
Οι εξωτερικές αεροπορικές συνδέσεις είναι δυνατόν να ρυθµίζονται µόνον µε διεθνείς
συµφωνίες.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης.
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2011/0021 (NLE)
Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τοµέα της
πολιτικής αεροπορίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
100 παράγραφος 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 218 παράγραφος 6,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής4,
Αφού έλαβε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της …,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Επιτροπή διαπραγµατεύθηκε εξ ονόµατος της Ένωσης µνηµόνιο συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την
έρευνα και την ανάπτυξη στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας (εφεξής «το
µνηµόνιο»).

(2)

Tο µνηµόνιο υπογράφηκε στις ………..

(3)

Το µνηµόνιο πρέπει να εγκριθεί από την Ένωση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο µόνο (Έγκριση)
1.

4
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Το µνηµόνιο εγκρίνεται µε την παρούσα εξ ονόµατος της Ένωσης. Το κείµενο του
µνηµονίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

ΕΕ C της , σ. .
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2.

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται µε την παρούσα να ορίσει το πρόσωπο
που είναι αρµόδιο να προβεί στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο XII
παράγραφος B του µνηµονίου.

Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
MΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
NAT-I-9406
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ως
κοινό στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη συνεργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη
στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι µε την εν λόγω συνεργασία θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και η ασφάλεια
της πολιτικής αεροναυτικής στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και την Ευρωπαϊκή
Ένωση,
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής
συλλογικά «τα συµβαλλόµενα µέρη» και µεµονωµένα «το συµβαλλόµενο µέρος»)
συµφωνούν να υλοποιήσουν κοινά προγράµµατα σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ακολουθούν:
AΡΘΡΟ I—ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

EL

A.

Το παρόν µνηµόνιο συνεργασίας, καθώς και τα παραρτήµατα και τα προσαρτήµατά
του (εφεξής «το µνηµόνιο»), θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις αµοιβαίας
συνεργασίας για την προώθηση και την ανάπτυξη της έρευνας και της ανάπτυξης
στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας. Προς το σκοπό αυτό, τα συµβαλλόµενα µέρη
µπορούν, εφόσον διατίθενται τα ανάλογα κεφάλαια και άλλοι αναγκαίοι πόροι, να
διαθέτουν προσωπικό, πόρους και σχετικές υπηρεσίες για να συνεργάζονται στην
έκταση που ορίζουν τα παραρτήµατα και τα προσαρτήµατα του παρόντος
µνηµονίου.

B.

Οι στόχοι του παρόντος µνηµονίου είναι δυνατόν να επιτευχθούν µε συνεργασία σε
οποιοδήποτε από τα κάτωθι πεδία:
1.

ανταλλαγή πληροφοριών για προγράµµατα και έργα, αποτελέσµατα ερευνών ή
δηµοσιεύσεις,

2.

εκτέλεση κοινών αναλύσεων,

3.

συντονισµός προγραµµάτων και έργων έρευνας και ανάπτυξης, και από κοινού
εκτέλεσή τους,

4.

ανταλλαγή επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού,
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Γ.

∆.

5.

ανταλλαγή ειδικού εξοπλισµού, λογισµικού και
δραστηριότητες έρευνας και µελέτες συµβατότητας,

συστηµάτων

για

6.

κοινή διοργάνωση συµποσίων ή διασκέψεων, και

7.

αµοιβαίες διαβουλεύσεις µε σκοπό την ανάληψη συντονισµένης δράσης σε
ενδεδειγµένα διεθνή όργανα.

Με την επιφύλαξη εφαρµοστέων νοµοθεσιών, κανονισµών και πολιτικών, όπως
ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να µεταβληθούν, τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν,
στον µέγιστο εφικτό βαθµό, τη συµµετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες βάσει του
µνηµονίου µε σκοπό τη δηµιουργία συγκρίσιµων ευκαιριών στη συµµετοχή στις
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Τα συµβαλλόµενα µέρη προωθούν τη
συµµετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες, οι οποίες διεξάγονται σε αµοιβαία βάση
σύµφωνα µε τις εξής αρχές:
1.

αµοιβαίο όφελος,

2.

συγκρίσιµες ευκαιρίες συµµετοχής σε συλλογικές δραστηριότητες,

3.

ισότιµη και δίκαιη µεταχείριση,

4.

έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών που ενδέχεται να επηρεάζουν τις συλλογικές
δραστηριότητες, και

5.

διαφάνεια.

Οι εν λόγω συλλογικές δραστηριότητες διεξάγονται µε βάση τα ειδικά παραρτήµατα
και προσαρτήµατα που καθορίζονται στο άρθρο II.

ΑΡΘΡΟ II—ΕΦΑΡΜΟΓΗ
A.

Tο παρόν µνηµόνιο εφαρµόζεται µέσω των ειδικών παραρτηµάτων και
προσαρτηµάτων του. Τα εν λόγω παραρτήµατα και προσαρτήµατα περιγράφουν,
κατά περίπτωση, τη φύση και τη διάρκεια της συνεργασίας σε συγκεκριµένο πεδίο ή
για συγκεκριµένο σκοπό, τη µεταχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας, της ευθύνης,
της χρηµατοδότησης, της κατανοµής του κόστους και άλλα συναφή θέµατα. Σε
περίπτωση ασυµβατότητας µεταξύ διάταξης παραρτήµατος ή προσαρτήµατος και
διάταξης του παρόντος µνηµονίου, υπερισχύει η διάταξη του µνηµονίου, εκτός εάν
ορίζεται άλλως ρητά.

B.

Αντιπρόσωποι των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συναντώνται περιοδικά για:

Γ.

EL

1.

να συζητούν προτάσεις για νέες συλλογικές δραστηριότητες και

2.

να επανεξετάζουν την κατάσταση προόδου των διεξαγόµενων δραστηριοτήτων
που έχουν αναληφθεί µε βάση παράρτηµα ή προσάρτηµα του παρόντος
µνηµονίου.

Ο συντονισµός και η διευκόλυνση των συλλογικών δραστηριοτήτων
πραγµατοποιούνται εξ ονόµατος της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της
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Αµερικής από την Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και εξ ονόµατος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
∆.

Οι καθορισµένες υπηρεσίες για τον συντονισµό και τη διαχείριση του παρόντος
µνηµονίου, στα οποία υποβάλλονται επίσης όλα τα αιτήµατα εξυπηρέτησης µε βάση
το παρόν µνηµόνιο, είναι:
1.

για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής:
Federal Aviation Administration
Office of International Aviation
Wilbur Wright Bldg., 6th Floor, East
600 Independence Ave., S.W.
Washington, D.C.
20591 - USA
Τηλέφωνο:

2.

+1-202-385-8900

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική ∆ιεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών
∆ιεύθυνση Αεροπορικών Μεταφορών
1040 Brussels - Belgium
Τηλέφωνο:

+32-2-2968430

Τηλεοµοιοτυπικό:
E.

+32-2-2968353

Τα σηµεία επαφής για τεχνικά προγράµµατα συγκεκριµένων δραστηριοτήτων
καθορίζονται σύµφωνα µε τα παραρτήµατα και τα προσαρτήµατα του παρόντος
µνηµονίου.

AΡΘΡΟ III—EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
A.

Τα συµβαλλόµενα µέρη διά της παρούσης ιδρύουν κοινή επιτροπή, η οποία είναι
αρµόδια να εξασφαλίζει την αποτελεσµατική λειτουργία του παρόντος µνηµονίου
και συνεδριάζει τακτικά για να αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής
του.

B.

Η κοινή επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους:
1.

EL

των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ήτοι της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (FAA, συµπροεδρεύων), και
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2.

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συµπροεδρεύων)
επικουρούµενης από αντιπροσώπους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Γ.

Η κοινή επιτροπή δύναται να προσκαλεί εκτάκτως εµπειρογνώµονες ειδικευµένους
σε συγκεκριµένα θέµατα . Η κοινή επιτροπή δύναται να συστήνει τεχνικές οµάδες
εργασίας και να επιβλέπει το έργο τους και το έργο των επιτροπών και οµάδων που
συστήνονται βάσει των ειδικών παραρτηµάτων και προσαρτηµάτων. Η κοινή
επιτροπή συντάσσει και αποφασίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

∆.

Όλες οι αποφάσεις της κοινής επιτροπής λαµβάνονται µε τη συναίνεση των δύο
συµβαλλοµένων µερών που συµµετέχουν στην κοινή επιτροπή. Οι αποφάσεις αυτές
είναι γραπτές και υπογράφονται από τους αντιπροσώπους των συµβαλλοµένων
µερών στην κοινή επιτροπή.

E.

Η κοινή επιτροπή µπορεί να εξετάζει κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του
παρόντος µνηµονίου και των παραρτηµάτων και προσαρτηµάτων του. Είναι
ειδικότερα επιφορτισµένη µε:
1.

τη δηµιουργία φόρουµ συζήτησης, στο πλαίσιο του παρόντος µνηµονίου και
των παραρτηµάτων και προσαρτηµάτων του, για:
α.

θέµατα που ενδέχεται να ανακύψουν και αλλαγές που µπορούν να
επηρεάσουν την εφαρµογή του παρόντος µνηµονίου και των
παραρτηµάτων και προσαρτηµάτων του·

β.

κοινές προσεγγίσεις στην καθιέρωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών,
προγραµµάτων έρευνας και αξιολόγησης, και άλλων πεδίων αµοιβαίου
ενδιαφέροντος και

γ.

σχέδια κανονισµών και νοµοθετηµάτων οποιουδήποτε συµβαλλοµένου
µέρους που µπορούν να επηρεάσουν συµφέροντα οποιουδήποτε
συµβαλλοµένου µέρους, στο πλαίσιο του παρόντος µνηµονίου και
τωνπαραρτηµάτων και προσαρτηµάτων του·

2.

ενδεχοµένως, την έγκριση πρόσθετων παραρτηµάτων και προσαρτηµάτων του
παρόντος µνηµονίου·

3.

ενδεχοµένως, την έγκριση τροποποιήσεων των παραρτηµάτων και των
προσαρτηµάτων του παρόντος µνηµονίου· και

4.

την υποβολή προτάσεων, κατά περίπτωση, στα συµβαλλόµενα µέρη για την
κατ’άλλο τρόπο τροποποίηση του παρόντος µνηµονίου.

AΡΘΡΟ IV—ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να ανταλλάσσουν τεχνικό προσωπικό εφόσον απαιτείται για
τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που περιγράφονται σε παράρτηµα ή προσάρτηµα του
παρόντος µνηµονίου. Η εν λόγω ανταλλαγή προσωπικού είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν µνηµόνιο, τα παραρτήµατα και τα προσαρτήµατά
του. Το τεχνικό προσωπικό που ανταλλάσσουν τα συµβαλλόµενα µέρη εκτελεί τις εργασίες
που περιγράφονται στο παράρτηµα ή το προσάρτηµα. Το εν λόγω τεχνικό προσωπικό είναι

EL
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δυνατόν να προέρχεται από οργανισµούς ή αναδόχους των Ηνωµένων Πολιτειών ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλόγως πώς συµφωνείται.
AΡΘΡΟ V—ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Επιτρέπεται ο δανεισµός εξοπλισµού από συµβαλλόµενο µέρος («δανείζον συµβαλλόµενο
µέρος») στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος («δανειζόµενο συµβαλλόµενο µέρος») βάσει
παραρτήµατος ή προσαρτήµατος του παρόντος µνηµονίου. Εφαρµόζονται οι κάτωθι διατάξεις
για όλον τον δανεισµό εξοπλισµού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε παράρτηµα ή
προσάρτηµα:

EL

A.

Το δανείζον συµβαλλόµενο µέρος προσδιορίζει την αξία του εξοπλισµού που
πρόκειται να δανείσει.

B.

Το δανειζόµενο συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει τη φύλαξη και την κατοχή του
εξοπλισµού σε χώρο του δανείζοντος συµβαλλόµενου µέρους, όπως ορίζουν τα
συµβαλλόµενα µέρη στο παράρτηµα ή προσάρτηµα. Ο εξοπλισµός παραµένει υπό τη
φύλαξη και την κατοχή του δανειζόµενου συµβαλλόµενου µέρους µέχρι να
επιστραφεί στο δανείζον συµβαλλόµενο µέρος σύµφωνα µε την παράγραφο H
κατωτέρω.

Γ.

Το δανείζον συµβαλλόµενο µέρος µεταφέρει, µε δικές του δαπάνες, εξοπλισµό σε
χώρο που έχουν ορίσει τα συµβαλλόµενα µέρη στο παράρτηµα ή προσάρτηµα.

∆.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεργάζονται για να εξασφαλισθούν τυχόν άδειες
εξαγωγής και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για τη µεταφορά του εξοπλισµού.

E.

Το δανειζόµενο συµβαλλόµενο µέρος είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση του
εξοπλισµού στο χώρο που έχουν ορίσει τα συµβαλλόµενα µέρη στο παράρτηµα ή
προσάρτηµα. Το δανείζον συµβαλλόµενο µέρος παρέχει, εφόσον χρειάζεται,
συνδροµή στο δανειζόµενο συµβαλλόµενο µέρος για την εγκατάσταση του
εξοπλισµού που δανείζεται µε βάση τους όρους που συµφωνούν τα συµβαλλόµενα
µέρη.

ΣΤ.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δανεισµού, το δανειζόµενο συµβαλλόµενο µέρος
λειτουργεί τον εξοπλισµό και τον διατηρεί σε καλή κατάσταση, εξασφαλίζει τη
συνεχή δυνατότητα λειτουργίας του και επιτρέπει την ανά πάσα στιγµή επιθεώρησή
του από το δανείζον συµβαλλόµενο µέρος.

Ζ.

Το δανείζον συµβαλλόµενο µέρος παρέχει συνδροµή στο δανειζόµενο
συµβαλλόµενο µέρος στην ανεύρεση σηµείων προµήθειας συνήθων και ιδιαιτέρων
ειδών και τµηµάτων που δεν είναι στην άµεση διάθεση του δανειζόµενου
συµβαλλόµενου µέρους.

H.

Με την εκπνοή ή την καταγγελία του σχετικού παραρτήµατος ή προσαρτήµατος ή
του παρόντος µνηµονίου, ή όταν ολοκληρωθεί η χρήση του εξοπλισµού, το
δανειζόµενο συµβαλλόµενο µέρος επιστρέφει µε έξοδά του τον εξοπλισµό στο
δανείζον συµβαλλόµενο µέρος.

Θ.

Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµίας εξοπλισµού δανεισµένου µε βάση το παρόν
µνηµόνιο και για τον οποίο το δανειζόµενο συµβαλλόµενο µέρος ανέλαβε τη φύλαξη
και την κατοχή του, το δανειζόµενο συµβαλλόµενο µέρος, κατά τη διακριτική
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ευχέρεια του δανείζοντος συµβαλλόµενου µέρους, επισκευάζει τον εξοπλισµό ή
αποζηµιώνει το δανείζον συµβαλλόµενο µέρος για την αξία (όπως αυτή ορίζεται από
το δανείζον συµβαλλόµενο µέρος στην παράγραφο A ανωτέρω) του εξοπλισµού που
απωλέσθηκε ή υπέστη ζηµίες.
Ι.

Εξοπλισµός που ανταλλάσσεται βάσει του παρόντος µνηµονίου χρησιµοποιείται
µόνον για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και επικύρωσης και δεν χρησιµοποιείται
κατά κανένα τρόπο στην ενεργό πολιτική αεροπορία ή για άλλο επιχειρησιακό
σκοπό.

ΙΑ.

Κάθε µεταφορά τεχνολογίας, εξοπλισµού ή άλλου είδους µε βάση το παρόν
µνηµόνιο υπόκειται στους εφαρµοστέους νόµους και πολιτικές των συµβαλλοµένων
µερών.

ΑΡΘΡΟ VI—ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
A.

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναλαµβάνει το κόστος των δραστηριοτήτων που
διεξάγει µε βάση το παρόν µνηµόνιο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε παράρτηµα
ή προσάρτηµα του παρόντος µνηµονίου.

B.

Το µνηµόνιο µε αριθµό NAT-I-9406 υπογράφηκε από τις Ηνωµένες Πολιτείες για
τον προσδιορισµό του παρόντος προγράµµατος συνεργασίας και αναφέρεται σε όλη
την αλληλογραφία που αφορά το παρόν µνηµόνιο.

ΑΡΘΡΟ VII—∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
A.

Κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν δηµοσιοποιεί πληροφορίες ή υλικό σχετικό µε
καθήκοντα ή προγράµµατα συµφωνηµένα βάσει του παρόντος µνηµονίου και των
παραρτηµάτων του σε τρίτους άλλους από i) αναδόχους ή υπεργολάβους που έχουν
αναλάβει καθήκοντα ή προγράµµατα, εφόσον είναι αναγκαίο για την εκτέλεση
αυτών των καθηκόντων και προγραµµάτων· ή ii) άλλες κυβερνητικές αρχές των
συµβαλλοµένων µερών, εκτός εάν αυτό απαιτείται από εφαρµοστέο νόµο ή γραπτή
συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.

B.

Έάν συµβαλλόµενο µέρος αντιληφθεί ότι, µε βάση νόµους ή κανονισµούς του, δεν
θα είναι σε θέση, ή ενδέχεται ευλόγως να µην είναι σε θέση, να τηρήσει τις διατάξεις
περί δηµοσιοποίησης του παρόντος άρθρο, ενηµερώνει αµέσως και πριν τη
δηµοσιοποίηση το άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Τα συµβαλλόµενα µέρη προχωρούν
σε διαβουλεύσεις για να καθορίσουν τις περαιτέρω κατάλληλες ενέργειες.

ΑΡΘΡΟ VIII—∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
A.

EL

Συµβαλλόµενο µέρος που παρέχει διανοητική ιδιοκτησία (η οποία περιλαµβάνει για
τους σκοπούς του παρόντος µνηµονίου αναλύσεις, εκθέσεις, βάσεις δεδοµένων,
λογισµικό, τεχνογνωσία, τεχνικά και εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, δεδοµένα
και αρχεία, και σχετική τεκµηρίωση και υλικό, ανεξαρτήτως µορφής ή µέσου
καταγραφής) στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος σύµφωνα µε τους όρους παραρτήµατος
ή προσαρτήµατος του παρόντος µνηµονίου, διατηρεί αυτά τα δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας όπως αυτά είχαν κατά τη στιγµή της ανταλλαγής. Το
συµβαλλόµενο µέρος που διαβιβάζει έγγραφο ή άλλη διανοητική ιδιοκτησία
σύµφωνα µε παράρτηµα ή προσάρτηµα του παρόντος µνηµονίου χαρακτηρίζει το
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έγγραφο ή άλλη διανοητική ιδιοκτησία ως εµπιστευτικό, αποκλειστικό ή εµπορικό
απόρρητο, αναλόγως.
B.

Εκτός εάν ορίζεται άλλως σε παράρτηµα ή προσάρτηµα του παρόντος µνηµονίου, το
συµβαλλόµενο µέρος που παραλαµβάνει διανοητική ιδιοκτησία από το άλλο
συµβαλλόµενο µέρος βάσει του παρόντος µνηµονίου:
1.

δεν αποκτά δικαιώµατα κυριότητας στη διανοητική ιδιοκτησία λόγω
παραλαβής της από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος· και

2.

δεν δηµοσιοποιεί τη διανοητική ιδιοκτησία σε τρίτο µέρος, άλλο από
αναδόχους ή υπεργολάβους που έχουν αναλάβει προγράµµατα σχετικά µε
παράρτηµα ή προσάρτηµα του παρόντος µνηµονίου, χωρίς την εκ των
προτέρων γραπτή συναίνεση του άλλου συµβαλλοµένου µέρους. Σε περίπτωση
δηµοσιοποίησης σε ανάδοχο ή υπεργολάβο που έχει αναλάβει πρόγραµµα, το
συµβαλλόµενο µέρος που δηµοσιοποιεί:
α. περιορίζει τη χρήση της διανοητικής ιδιοκτησίας από τον ανάδοχο ή τον
υπεργολάβο στους σκοπούς που ορίζονται στο εφαρµοστέο παράρτηµα ή
προσάρτηµα· και
β.

Γ.

∆.

EL

απαγορεύει την περαιτέρω δηµοσιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας σε
τρίτους από τον ανάδοχο ή τον υπεργολάβο, εκτός εάν το άλλο
συµβαλλόµενο µέρος συναινέσει για την περαιτέρω δηµοσιοποίηση εκ
των προτέρων και γραπτώς.

Τα συµβαλλόµενα µέρη καρπούνται από κοινού τα δικαιώµατα κυριότητας
οιασδήποτε διανοητικής ιδιοκτησίας, από κοινού αναπτυσσόµενης από τα
συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε το παρόν µνηµόνιο και τα παραρτήµατα ή
προσαρτήµατά του, εκτός εάν ορίζεται άλλως σε παράρτηµα ή προσάρτηµα του
παρόντος µνηµονίου.
1.

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει µη αποκλειστικό και αµετάκλητο δικαίωµα σε
όλεςτις χώρες να αναπαράγει, να εκπονεί παράγωγο έργο, να διανέµει
δηµοσίως και να µεταφράζει την εν λόγω διανοητική ιδιοκτησία, µε την
προϋπόθεση ότι η αναπαραγωγή, εκπόνηση, διανοµή και µετάφραση δεν θίγει
την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του άλλου
συµβαλλοµένου µέρους. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ή οι εκτελεστικές του
αρχές έχουν το δικαίωµα να επανεξετάσουν µετάφραση πριν τη δηµόσια
διανοµή της.

2.

Όλα τα δηµοσίως διανεµόµενα αντίγραφα άρθρων επιστηµονικών και
τεχνικών δηµοσιεύσεων, οι αποκλειστικές επιστηµονικές εκθέσεις και βιβλία
που προκύπτουν από τη συνεργασία µε βάση το παρόν µνηµόνιο και τα
παραρτήµατα και προσαρτήµατά του, αναφέρουν τα ονοµατεπώνυµα των
συντακτών των εργασιών, εκτός εάν ο συντάκτης δεν επιθυµεί ρητά την
αναφορά του ονόµατός του.

Εάν συµβαλλόµενο µέρος διαφωνήσει µε τον χαρακτηρισµό εγγράφου ή άλλης
διανοητικής ιδιοκτησίας, διαβιβαζόµενης στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος σύµφωνα
µε παράρτηµα ή προσάρτηµα του παρόντος µνηµονίου, ως εµπιστευτικού,
αποκλειστικού ή εµπορικού απορρήτου, το συµβαλλόµενο µέρος που διαφωνεί µε
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τον χαρακτηρισµό ζητεί διαβουλεύσεις από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος για να
αντιµετωπισθεί το θέµα. Οι διαβουλεύσεις είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν
επ’ευκαιρία συνεδρίασης της κοινής επιτροπής ή συνεδρίασης άλλων επιτροπών που
θα συσταθούν ενδεχοµένως µε βάση παράρτηµα ή προσάρτηµα του παρόντος
µνηµονίου.
ΑΡΘΡΟ IX—ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
A.

Τα συµβαλλόµενα µέρη χειρίζονται θέµατα ασυλίας και ευθύνης συνδεόµενα µε
δραστηριότητες του παρόντος µνηµονίου στο σχετικό παράρτηµα ή προσάρτηµα,
αναλόγως.

B.

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι όλες οι δραστηριότητες που
αναλαµβάνονται βάσει του µνηµονίου και των παραρτηµάτων ή προσαρτηµάτων του
διεξάγονται µε τη δέουσα επαγγελµατική φροντίδα και ότι καταβάλλουν κάθε
εύλογη προσπάθεια για να ελαχιστοποιούνται δυνητικοί κίνδυνοι σε τρίτους και ότι
εκπληρώνουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και εποπτείας.

ΑΡΘΡΟ X—ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
A.

Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να τροποποιούν το παρόν µνηµόνιο και τα
παραρτήµατα ή προσαρτήµατά του. Τα συµβαλλόµενα µέρη τεκµηριώνουν τις
λεπτοµέρειες οιασδήποτε τροποποίησης µε γραπτή συµφωνία, υπογεγραµµένη από
αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη.

B.

Οι τροποποιήσεις των παραρτηµάτων ή προσαρτηµάτων του παρόντος µνηµονίου,
τις οποίες εγκρίνει η κοινή επιτροπή, αρχίζουν να ισχύουν µετά από απόφαση της
κοινής επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο III παράγραφος ∆ του παρόντος µνηµονίου,
υπογεγραµµένη από τους συµπροέδρους της κοινής επιτροπής εξ ονόµατος των
συµβαλλοµένων µερών.

ΑΡΘΡΟ XI—ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Τα συµβαλλόµενα µέρη επιλύουν µε µεταξύ τους διαβουλεύσεις κάθε διαφωνία σχετική µε
την ερµηνεία ή την εφαρµογή του παρόντος µνηµονίου ή των παραρτηµάτων ή
προσαρτηµάτων του. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν παραπέµπουν προς διακανονισµό καµία
τέτοια διαφορά σε διεθνές δικαστήριο ή τρίτο µέρος.
ΑΡΘΡΟ XII—ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
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A.

Εν αναµονή της έναρξης ισχύος του, το παρόν µνηµόνιο εφαρµόζεται προσωρινά
από την ηµεροµηνία υπογραφής του.

B.

Το παρόν µνηµόνιο αρχίζει να ισχύει όταν τα συµβαλλόµενα µέρη θα έχουν
κοινοποιήσει αµοιβαία εγγράφως την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών
τους διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, και
παραµένει σε ισχύ µέχρι την καταγγελία του.

Γ.

Οι τροποποιήσεις των παραρτηµάτων ή προσαρτηµάτων του παρόντος µνηµονίου,
τις οποίες εγκρίνει η κοινή επιτροπή, αρχίζουν να ισχύουν µετά από απόφαση της
κοινής επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο III παράγραφος ∆ του παρόντος µνηµονίου,
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υπογεγραµµένη από τους συµπροέδρους της κοινής επιτροπής εξ ονόµατος των
συµβαλλοµένων µερών.
∆.

Οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει το παρόν µνηµόνιο και τα
παραρτήµατα ή προσαρτήµατά του ανά πάσα στιγµή µε γραπτή προειδοποίησή του
εξήντα (60) ηµερών προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος. Η καταγγελία του παρόντος
µνηµονίου δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών
µε βάση τα άρθρα V, VII, VIII και IX. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος διαθέτει εκατόν
είκοσι (120) ηµέρες για να παύσει τις δραστηριότητές του από την καταγγελία του
παρόντος µνηµονίου ή των παραρτηµάτων ή προσαρτηµάτων του. Η καταγγελία του
παρόντος µνηµονίου συνεπάγεται και καταγγελία όλων των παραρτηµάτων και
προσαρτηµάτων που έχουν συνάψει τα συµβαλλόµενα µέρη µε βάση το παρόν
µνηµόνιο.

ΑΡΘΡΟ XIII—ΑΡΧΗ
ΟΙ Ηνωµένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συµφωνούν επί των διατάξεων του
παρόντος µνηµονίου, όπως µαρτυρούν οι υπογραφές των δεόντως εξουσιοδοτηµένων
εκπροσώπων τους.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΠΟ:_______________________________

ΑΠΟ:_____________________________
__

ΤΙΤΛΟΣ:

ΤΙΤΛΟΣ:

Assistant Administrator
For International Aviation
Federal Aviation Administration
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