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πρε΄πει να εκδικασθει΄ απο΄ τα εθνικα΄ δικαστη΄ρια η΄ ακο΄µη και
να παραπεµφθει΄ στο Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο για προδικαστικη΄
απο΄φαση.

8.1.5. Εφο΄σον τροποποιηθει΄ η παρα΄γραφος 1 του α΄ρθρου 17
ο΄πως προτει΄νεται, το ζη΄τηµα που τι΄θεται στην παρα΄γραφο 2
λυ΄νεται ου΄τως η΄ α΄λλως.

8.1.3. Η ΟΚΕ προτει΄νει να αυξηθει΄ η µεταβατικη΄ περι΄οδος σε
8 ΄εως 10 ΄ετη, και µε την ευκαιρι΄α να εξετασθει΄ εα΄ν µπορου΄ν να
εφαρµοστου΄ν διαφορετικε΄ς ρυθµι΄σεις στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη.

8.1.6. Συνεπω΄ς, ως εποικοδοµητικη΄ εναλλακτικη΄ λυ΄ση, η ΟΚΕ
προτει΄νει ΄ενα επιλεκτικο΄ καθεστω΄ς µεταβατικω΄ν περιο΄δων που να
πραγµατοποιει΄ επι΄σης διαχωρισµο΄ µεταξυ΄ των διαφο΄ρων κατηγοριω΄ν και µε΄σων µεταφορα΄ς.

' Α ρ θ ρ ο 1 7 , π α ρ α΄ γ ρ α φ ο ς 2
8.1.4. Επι΄σης ανεπαρκη΄ς για την απο΄σβεση ει΄ναι και η τριετη΄ς
παρα΄ταση που ορι΄ζεται στην παρα΄γραφο 2 για τους φορει΄ς
εκµετα΄λλευσης που ΄εχουν προβει΄ σε επενδυ΄σεις σε σιδηροδροµικη΄
υποδοµη΄.

8.1.7. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ιδιαι΄τερη ικανοποι΄ηση΄ της διο΄τι οι
επιχειρη΄σεις απο΄ τις υποψη΄φιες προς ΄ενταξη χω΄ρες θεωρου΄νται
κοινοτικε΄ς για τους σκοπου΄ς του εν λο΄γω κανονισµου΄ και
αναµε΄νεται ο΄τι, µε την ΄εναρξη ισχυ΄ος των Συνθηκω΄ν ΄ενταξης, οι
χω΄ρες αυτε΄ς θα ει΄ναι επι΄σης σε θε΄ση να εφαρµο΄σουν πλη΄ρως τις
προβλεπο΄µενες διατα΄ξεις του κανονισµου΄ αυτου΄.

Βρυξε΄λλες, 30 Μαι΅ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊ΄ ν κανο΄νων στον τοµε΄α της
κου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ κοινω
΄ ν»
πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας και τη συ΄σταση Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας για την Ασφα΄λεια των Αεροµεταφορω
(2001/C 221/05)
Στις 22 ∆εκεµβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 80, παρα΄γραφος 2 της Συνθη΄κης για την ΄δρυση
ι
της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Ενε΄ργεια, ενε΄ργεια, υποδοµε΄ς, κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των
σχετικω΄ν εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ της στις 8 Μαι΅ου 2001 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση
του κ. von Schwerin.
Κατα΄ την 382η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 30η΄ς και 31ης Μαι΅ου 2001 (συνεδρι΄αση της 30η΄ς Μαι΅ου 2001), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 112 ψη΄φους υπε΄ρ, µι΄α κατα΄ και µι΄α αποχη΄ την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Στην εισαγωγη΄ της, η Επιτροπη΄ υπενθυµι΄ζει την ανα΄γκη να
θεσπιστου΄ν, ως λογικο΄ συµπλη΄ρωµα των κανο΄νων που θεσπι΄ζουν
την εσωτερικη΄ αγορα΄ αεροµεταφορω΄ν, κοινοι΄ κανο΄νες στην τοµε΄α
΄ ν. Το ισχυ΄ον συ΄στηµα, που
της ασφα΄λειας των αεροµεταφορω
βασι΄ζεται στον κανονισµο΄ (EOK) αριθ. 3922/91 και στις εργασι΄ες
του Συνδε΄σµου Αρχω΄ν Πολιτικη΄ς Αεροπορι΄ας (JAA) (1), ΄εχει
αποδειχθει΄, κατα΄ την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς, ο΄τι λειτουργει΄
(1) Ο JAA απαρτι΄ζεται απο΄ ορισµε΄νες ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς της πολιτικη΄ς
αεροπορι΄ας που ΄εχουν συµφωνη΄σει να συνεργα΄ζονται για την ανα΄πτυξη
και την εφαρµογη΄ ρυθµιστικω΄ν προτυ΄πων και διαδικασιω΄ν ασφα΄λειας.
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, αναπτυ΄σσει και υιοθετει΄ Κοινε΄ς Απαιτη΄σεις για
την Πολιτικη΄ Αεροπορι΄α (JAR) και αναλαµβα΄νει την εφαρµογη΄ τους
µε συντονισµε΄νο και οµοιο΄µορφο τρο΄πο.

ευ΄ρυθµα. Το ισχυ΄ον συ΄στηµα θεωρει΄ται ως πολυ΄ εκτενε΄ς,
δυ΄σκαµπτο και συχνα΄ ασυ΄µφωνο µε τις κοινοτικε΄ς υποχρεω΄σεις
και πολιτικε΄ς.
1.2.
Για να επανορθωθου΄ν οι εντοπισθει΄σες ανεπα΄ρκειες του
ισχυ΄οντος συστη΄µατος και για να δηµιουργηθει΄ ΄ενας οργανισµο΄ς
ευρωπαϊκη΄ς ασφα΄λειας αντι΄στοιχος µε την Οµοσπονδιακη΄ ∆ιοι΄κηση
Αεροπορι΄ας (FAA) των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν, το Συµβου΄λιο
υιοθε΄τησε, στις 16 Ιουλι΄ου 1998, απο΄φαση µε την οποι΄α ανε΄θετε
στην Επιτροπη΄ να διαπραγµατευθει΄ µε τα κρα΄τη µε΄λη του JAA που
δεν ει΄ναι µε΄λη της Κοινο΄τητας µια συµφωνι΄α για την ΄δρυση
ι
µιας
Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας για την Ασφα΄λεια των Αεροµεταφορω΄ν
(EASA) µε το νοµικο΄ καθεστω΄ς ενο΄ς διεθνου΄ς οργανισµου΄ που
ασχολει΄ται µε ο΄λα τα θε΄µατα που ΄εχουν σχε΄ση µε τη ρυ΄θµιση της
ασφα΄λειας των αεροµεταφορω΄ν.
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1.3.
Ωστο΄σο, η Επιτροπη΄ εξε΄φρασε αµφιβολι΄ες για τη σκοπιµο΄τητα του συστη΄µατος αυτου΄ λο΄γω των συνταγµατικω΄ν προβληµα΄των µε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη, της µεγα΄λης δια΄ρκειας των
σχετικω΄ν διαδικασιω
΄ ν και της εντοπισθει΄σας διστακτικο΄τητας του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και των εθνικω΄ν κοινοβουλι΄ων να
αποδεχθου΄ν τη συνεπαγο΄µενη ευρει΄α εκχω΄ρηση εξουσιω΄ν. Κατο΄πιν
αιτη΄µατος του Συµβουλι΄ου, η Επιτροπη΄ παρουσι΄ασε ανα΄λυση µιας
πιθανη΄ς εναλλακτικη΄ς λυ΄σεως της Κοινο΄τητας, που θεωρη΄θηκε απο΄
το Συµβου΄λιο ως ο πλε΄ον πρακτικο΄ς τρο΄πος επι΄τευξης προο΄δου.
Η παρου΄σα προ΄ταση περιε΄χει την εναλλακτικη΄ αυτη΄ λυ΄ση της
Κοινο΄τητας.

2.
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2.5.
'Οσον αφορα΄ το συ΄στηµα που προτει΄νει η Επιτροπη΄, του΄το
βασι΄ζεται στις ακο΄λουθες αρχε΄ς:
—

το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο ορι΄ζουν τις
βασικε΄ς ρυθµιστικε΄ς αρχε΄ς και τις κυριο΄τερες απαιτη΄σεις για
τον προσδιορισµο΄ του απαιτου΄µενου επιπε΄δου ασφα΄λειας και
προστασι΄ας του περιβα΄λλοντος·

—

µε τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται οι βασικε΄ς
απαιτη΄σεις, ιδι΄ως η διαδικασι΄α που πρε΄πει να ακολουθει΄ται
για την εξασφα΄λιση των απαιτου΄µενων εγκρι΄σεων, τα προνο΄µια που συνδε΄ονται µε τις εγκρι΄σεις αυτε΄ς καθω΄ς και τα
ισχυ΄οντα τεχνικα΄ προ΄τυπα επελε΄γη η λυ΄ση της εκχω΄ρησης
εξουσιω΄ν στην Επιτροπη΄.

Κυ΄ρια σηµει΄α της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς

2.1.
Στην αιτιολογικη΄ ΄εκθεση της Επιτροπη΄ς διατυπω΄νονται οι
εξη΄ς παρατηρη΄σεις:
2.2.
Η επι΄τευξη των αρχικω΄ν στο΄χων και η χρησιµοποι΄ηση
σχετικω΄ν µε΄σων απαιτει΄ την ΄δρυση
ι
µιας ειδικευµε΄νης υπηρεσι΄ας
µε υψηλο΄ επι΄πεδο εµπειρογνωµοσυ΄νησης. Επι΄σης, η Επιτροπη΄
κρι΄νει ο΄τι, προκειµε΄νου να διαδραµατι΄σει αποτελεσµατικα΄ το ρο΄λο
της ο΄σον αφορα΄ την προστασι΄α των δηµο΄σιων συµφερο΄ντων εντο΄ς
της Κοινο΄τητας και την προω΄θηση των ευρωπαϊκω΄ν απο΄ψεων προς
τα ΄εξω, η υπηρεσι΄α αυτη΄ πρε΄πει να διαθε΄τει ουσιαστικε΄ς εξουσι΄ες
και να απολαµβα΄νει της απαιτου΄µενης ανεξαρτησι΄ας.
2.3.
Ωστο΄σο, η Επιτροπη΄ ει΄ναι επι΄σης της γνω
΄ µης ο΄τι η α΄σκηση
των εκτελεστικω΄ν εξουσιω΄ν και ο ΄ελεγχος της εφαρµογη΄ς των
κανο΄νων και κανονισµω΄ν αποτελει΄ προνο΄µιο της Επιτροπη΄ς. Η
παραχω΄ρηση εξουσιω
΄ ν σε ΄εναν α΄λλο οργανισµο΄ µπορει΄ µο΄νο να
γι΄νει βα΄σει κανο΄νων που περιορι΄ζουν τη διακριτικη΄ της ευχε΄ρεια
σε µια τεχνικη΄ κρι΄ση εντο΄ς του πεδι΄ου των αρµοδιοτη΄των της.
2.4.
Συνεπω΄ς, για να παραµει΄νει συ΄µφωνη µε την περιγραφο΄µενη θεσµικη΄ δια΄ρθρωση, η Επιτροπη΄ προτει΄νει µια διττη΄ προσε΄γγιση:
—

Η προ΄ταση περιε΄χει βασικε΄ς αρχε΄ς για την πιστοποι΄ηση και
τη συντη΄ρηση των αεροναυτικω΄ν προϊο΄ντων, και ορι΄ζει
βασικε΄ς απαιτη΄σεις βα΄σει του παραρτη΄µατος 8 της συ΄µβασης
του Σικα΄γου και της ισχυ΄ουσας κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας ο΄σον
αφορα΄ την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος.

—

'Οσον αφορα΄ ο΄λους τους α΄λλους τοµει΄ς της ασφα΄λειας των
αεροµεταφορω΄ν, ιδι΄ως τα θε΄µατα ασφα΄λειας των αεροπορικω΄ν δραστηριοτη΄των, τη χορη΄γηση αδειω΄ν στα πληρω΄µατα
των αεροσκαφω΄ν, τις αερολιµενικε΄ς δραστηριο΄τητες και
τη διαχει΄ριση της εναε΄ριας κυκλοφορι΄ας, θα πρε΄πει να
υιοθετηθου΄ν σε ευ΄θετο χρο΄νο βασικε΄ς απαιτη΄σεις συ΄µφωνα
µε την συνη΄θη νοµοθετικη΄ διαδικασι΄α, προς συµπλη΄ρωση της
παρου΄σας προ΄τασης κανονισµου΄.

Συνεπω΄ς, η προ΄ταση αυτοπεριορι΄ζεται στα θε΄µατα ασφα΄λειας των
αεροµεταφορω΄ν που ΄εχουν σχε΄ση µε προϊο΄ντα τα οποι΄α ει΄ναι
σηµαντικα΄ για την ευρωπαϊκη΄ αεροναυτικη΄ βιοµηχανι΄α, και δεν
καλυ΄πτει τα λειτουργικα΄ θε΄µατα των αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν, τα
θε΄µατα που ΄εχουν σχε΄ση µε τους αερολιµε΄νες και τα θε΄µατα που
αφορου΄ν τον ΄ελεγχο της εναε΄ριας κυκλοφορι΄ας.

2.6.
'Οπως αναφε΄ρεται στο σηµει΄ο 2.4, η Επιτροπη΄ προτι΄θεται
να εφαρµο΄σει το συ΄στηµα αυτο΄ για τα προϊο΄ντα και τη συντη΄ρηση΄
τους. 'Οσον αφορα΄ τις βασικε΄ς αρχε΄ς και απαιτη΄σεις για τις
δραστηριο΄τητες, το προσωπικο΄, τους αερολιµε΄νες και τις υπηρεσι΄ες
ελε΄γχου της εναε΄ριας κυκλοφορι΄ας, το α΄ρθρο 7 ορι΄ζει απλω΄ς ο΄τι
η Επιτροπη΄ υποβα΄λει, ο΄που χρεια΄ζεται σχετικε΄ς προτα΄σεις το
συντοµο΄τερο δυνατο΄ν. Συνεπω΄ς, εισα΄γεται µια προσε΄γγιση 2/3,
που διαχωρι΄ζει προς το παρο΄ν τα προϊο΄ντα απο΄ τα α΄λλα θε΄µατα
ασφα΄λειας των αεροµεταφορω΄ν.

2.7.
Στις περιπτω΄σεις ο΄που οι κανο΄νες πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται
απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, οι κανο΄νες αυτοι΄ θα ορι΄ζονται απο΄ το
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο. Η Επιτροπη΄ θα ΄εχει
στη συνε΄χεια τη δυνατο΄τητα να τους συµπληρω΄νει ο΄ταν αφορου΄ν
πολυ΄ εξειδικευµε΄νους τεχνικου΄ς τοµει΄ς και να τους προσαρµο΄ζει
στη συγκεκριµε΄νη επιστηµονικη΄ η΄ τεχνολογικη΄ προ΄οδο. Αυτο΄
θα ισχυ΄ει συγκεκριµε΄να για τις απαιτη΄σεις πιστοποι΄ησης των
αεροµεταφορε΄ων η΄ τη χορη΄γηση αδειω΄ν στα πληρω
΄ µατα των
αεροσκαφω΄ν, που στο στα΄διο αυτο΄ δεν καλυ΄πτονται απο΄ την
προτεινο΄µενη νοµοθεσι΄α, αλλα΄ θα υιοθετηθου΄ν σε ευ΄θετο χρο΄νο.

2.8.
Η Επιτροπη΄ κρι΄νει ο΄τι για τα προϊο΄ντα η κατα΄σταση ει΄ναι
διαφορετικη΄. Η οµοιοµορφι΄α θα επιτευχθει΄ καλυ΄τερα µε τη
συγκεντρωτικη΄ πιστοποι΄ηση. Επι΄σης, λο΄γω των ταχε΄ων τεχνολογικω΄ν εξελι΄ξεων, θεωρει΄ται ανεπιθυ΄µητος ο προσδιορισµο΄ς υπερβολικω΄ν τεχνικω΄ν λεπτοµερειω΄ν σε νοµοθετικο΄ επι΄πεδο. Συνεπω΄ς, η
Επιτροπη΄ θα ει΄ναι αρµο΄δια να υιοθετει΄ τους απαιτου΄µενους
κανο΄νες εφαρµογη΄ς. Η Υπηρεσι΄α θα ΄εχει την τεχνικη΄ διακριτικη΄
ευχε΄ρεια να αξιολογει΄ τη συµµο΄ρφωση του προϊο΄ντος µε τις
βασικε΄ς απαιτη΄σεις.

2.9.
Για τα προϊο΄ντα, η εφαρµογη΄ των κανο΄νων θα συνι΄σταται
κυρι΄ως απο΄ διαδικαστικε΄ς απαιτη΄σεις, που περιε΄χονται στις ισχυ΄ουσες Κοινε΄ς Αεροπορικε΄ς Απαιτη΄σεις (1) (JAR) του JAA. Η Υπηρεσι΄α

(1) Ο JAA ΄εχει δεσµευθει΄ για κοινη΄ πιστοποι΄ηση των νε΄ων αεροσκαφω΄ν,
κινητη΄ρων και ελικω΄ν, και ΄εχει θεσπι΄σει ΄ενα κοινο΄ συ΄στηµα ΄εγκρισης.
Εκτο΄ς απο΄ τη JAR-21 «πιστοποι΄ηση διαδικασιω΄ν για αεροσκα΄φη και
συναφη΄ προϊο΄ντα και εξαρτη΄µατα», ο JΑΑ υιοθε΄τησε προ΄σφατα,
µεταξυ΄ α΄λλων, κω΄δικες για την πιστοποι΄ηση των µεγα΄λων αεροσκαφω΄ν
(JAR-25), των µικρω΄ν αεροσκαφω΄ν (JAR-23) και µηχανοκι΄νητων/ανεµο΄πτερων (JAR-22), των ελικοπτε΄ρων (JAR-27/29) των κινητη΄ρων/APU (JAR-APU), των ελικω΄ν (JAR-P)και του εξοπλισµου΄ (JARTSO).
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θα ΄εχει την αρµοδιο΄τητα να χορηγει΄ πιστοποιητικα΄ συµµο΄ρφωσης
των προϊο΄ντων µε τις βασικε΄ς απαιτη΄σεις, επειδη΄ αυτο΄ θεωρει΄ται
ως καθαρα΄ τεχνικη΄ κρι΄ση.

2.10. Για τη συντη΄ρηση, ο΄που δεν προβλε΄πεται συγκε΄ντρωση,
η Επιτροπη΄ προτει΄νει µια µικτη΄ προσε΄γγιση, στα πλαι΄σια της
οποι΄ας η Επιτροπη΄ ει΄ναι αρµο΄δια να υιοθετει΄ τους απαραι΄τητους
κανο΄νες εφαρµογη΄ς µε επαρκω΄ς λεπτοµερη΄ τρο΄πο, βα΄σει των
ισχυουσω΄ν JAR.

2.11. Στο α΄ρθρο 46, εκχωρου΄νται στην Υπηρεσι΄α εξουσι΄ες
΄ερευνας (αναφε΄ρονται επι΄σης και ως «επιθεωρη΄σεις») για την
εκπλη΄ρωση των καθηκο΄ντων που αναλαµβα΄νει βα΄σει του παρο΄ντος
κανονισµου΄. Στα α΄ρθρα 47 και 48 ορι΄ζονται περαιτε΄ρω δυ΄ο
συγκεκριµε΄να ει΄δη εξουσιω΄ν διεξαγωγη΄ς ερευνω΄ν. Για να διασφαλιστει΄ η σωστη΄ εφαρµογη΄ των κανο΄νων ασφα΄λειας, η Υπηρεσι΄α θα
΄εχει τη δυνατο΄τητα να επικουρει΄την Επιτροπη΄ κατα΄ την επιθεω΄ρηση
των κρατω΄ν µελω΄ν (47) και των επιχειρη΄σεων (48).

2.12. Τε΄λος, η Επιτροπη΄ ΄εχει προβλε΄ψει ΄ενα µηχανισµο΄ δικαστικου΄ ελε΄γχου. Για να αποτραπει΄ η αποστολη΄ τεχνικω΄ν υποθε΄σεων
στο ∆ικαστη΄ριο, προτει΄νεται ΄ενα ειδικο΄ επι΄πεδο τµηµα΄των προσφυγω΄ν που ενεργου΄ν πρωτοδι΄κως. Τα µε΄λη του/των εν λο΄γω
τµη΄µατος(ων) προσφυγω΄ν θα διορι΄ζονται απο΄ το διοικητικο΄ συµβου΄λιο της Υπηρεσι΄ας βα΄σει ενο΄ς καταλο΄γου υποψηφι΄ων καταρτιζο΄µενου απο΄ την Επιτροπη΄ (α΄ρθρα 31-36).
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3.2.
Ωστο΄σο, η ΟΚΕ τηρει΄ κριτικη΄ στα΄ση για ορισµε΄να σηµει΄α,
τα οποι΄α πρε΄πει να εξεταστου΄ν. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ΄εχει ζωτικη΄
σηµασι΄α να επιτυ΄χει ο΄ντως ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς τους
δεδηλωµε΄νους στο΄χους του. Μολονο΄τι η παρου΄σα προ΄ταση της
Επιτροπη΄ς αποτελει΄ ΄ενα δηµιουργικο΄ καινοτο΄µο πρω΄το βη΄µα, δεν
φαι΄νεται να εκπληρω΄νει ακο΄µη τις υποσχε΄σεις της. Εξακολουθει΄ να
περιε΄χει ορισµε΄νες αβεβαιο΄τητες και ανακολουθι΄ες που πρε΄πει να
εξαλειφθου΄ν. Το πλε΄ον σηµαντικο΄ ει΄ναι ο΄τι η προ΄ταση θα µπορου΄σε
να βελτιωθει΄ σηµαντικα΄ σε ορισµε΄να σηµει΄α. Η ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει
την παρατη΄ρηση που διατυ΄πωσε σε προηγου΄µενη γνωµοδο΄τηση
ο΄τι ει΄ναι σηµαντικο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η Υπηρεσι΄α θα ει΄ναι ικανη΄ να
θεσπι΄ζει ο΄λους τους κανο΄νες που διε΄πουν την ασφα΄λεια των
αεροµεταφορω΄ν (1). Η προ΄ταση θα πρε΄πει να διασφαλι΄ζει την
ουσιαστικη΄ επι΄τευξη του στο΄χου αυτου΄ σε ευ΄θετο χρο΄νο.

3.3. Η προτεινο΄µενη προσε΄γγιση
3.3.1. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς βασι΄ζεται
στις εργασι΄ες και την εµπειρι΄α που αποκτη΄θηκε µε τον κανονισµο΄
(EOK) αριθ. 3922/91 για την εναρµο΄νιση των τεχνικω΄ν απαιτη΄σεων
και των διοικητικω΄ν διαδικασιω΄ν στον τοµε΄α της πολιτικη΄ς αεροπορι΄ας.
3.3.2. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για το γεγονο΄ς ο΄τι
η προ΄ταση λαµβα΄νει δεο΄ντως υπο΄ψη τις απο΄ψεις που εξε΄φρασαν το
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο σε προηγου΄µενες
συζητη΄σεις για το σχε΄διο συ΄µβασης, και ΄εχει συνεργαστει΄ στενα΄ µε
το Συµβου΄λιο για την κατα΄ρτιση της παρου΄σας προ΄τασης.
3.3.3. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για το γεγονο΄ς
ο΄τι η Επιτροπη΄ παρουσι΄ασε µια δηµιουργικη΄ και µελετηµε΄νη
προσε΄γγιση που περιε΄χει καινοτο΄µες ΄εννοιες για την επι΄τευξη των
δεδηλωµε΄νων στο΄χων.

3.1. Γενικο΄ς στο΄χος
3.4. Κριτικε΄ς και υποδει΄ξεις
3.1.1. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει το στο΄χο της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς
για την ασφα΄λεια των αεροµεταφορω΄ν και επιδοκιµα΄ζει την
προ΄ταση της Επιτροπη΄ς.

3.1.2. Η ΟΚΕ συµµερι΄ζεται την α΄ποψη ο΄τι χρεια΄ζεται ΄ενας
ισχυρο΄ς οργανισµο΄ς µε εκτεταµε΄νες εξουσι΄ες σε ο΄λους τους τοµει΄ς
της ασφα΄λειας των αεροµεταφορω΄ν και τη δυνατο΄τητα να αναλα΄βει
εκτελεστικα΄ καθη΄κοντα τα οποι΄α ασκου΄νται σε εθνικο΄ επι΄πεδο,
εφο΄σον οι συλλογικε΄ς δρα΄σεις φαι΄νονται να ει΄ναι πιο αποτελεσµατικε΄ς. Υποστηρι΄ζει την α΄ποψη που εξε΄φρασε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο ο΄τι θα πρε΄πει να συσταθει΄ µια ενιαι΄α ρυθµιστικη΄ αρχη΄ στον
τοµε΄α της ασφα΄λειας των µεταφορω΄ν, µε πρωταρχικο΄ καθη΄κον την
εξασφα΄λιση ενο΄ς οµοιο΄µορφου και υψηλου΄ επιπε΄δου ασφα΄λειας
΄ν
στην Ευρω΄πη µε΄σω της βαθµιαι΄ας ενσωµα΄τωσης των εθνικω
συστηµα΄των. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την α΄ποψη της Επιτροπη΄ς ο΄τι,
για να δηµιουργηθει΄ ΄ενας ανα΄λογος οργανισµο΄ς, θα πρε΄πει να γι΄νει
ο΄σο το δυνατο΄ν καλυ΄τερη χρη΄ση του πλαισι΄ου που παρε΄χει η
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να θεσπιστου΄ν κοινοι΄ κανο΄νες στον τοµε΄α της πολιτικη΄ς
αεροπορι΄ας και να συσταθει΄ µια ευρωπαϊκη΄ υπηρεσι΄α για την
ασφα΄λεια των αεροµεταφορω΄ν (EASA).

3.4.1. Η α υ τ ο ν ο µ ΄α
ι τ η ς Υ π η ρ ε σ ΄α
ι ς
3.4.1.1. 'Οσον αφορα΄ τα προϊο΄ντα και τη συντη΄ρηση΄ τους, η
προ΄ταση προβλε΄πει την εφαρµογη΄ ενο΄ς συστη΄µατος εκχω΄ρησης
εξουσιω΄ν στην Επιτροπη΄. Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι ο΄σον αφορα΄ την
εφαρµογη΄ των κανο΄νων, η εκχω΄ρηση εξουσιω΄ν στην Επιτροπη΄ ει΄ναι
το΄σο χρη΄σιµη ο΄σο και επιθυµητη΄. Ωστο΄σο, η προ΄ταση θα µπορου΄σε
να διευκρινι΄ζει περαιτε΄ρω τις περιπτω΄σεις ο΄που θα παραµε΄νει
ανε΄παφος ο απαραι΄τητος ρο΄λος επιθεω΄ρησης απο΄ το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο.
3.4.1.2. Επι΄σης, ενω΄ η ΟΚΕ επικροτει΄ τις προσπα΄θειες της
Επιτροπη΄ς για τη δηµιουργι΄α µιας αυτο΄νοµης Υπηρεσι΄ας, διερωτα΄ται κατα΄ πο΄σον το ισχυ΄ον θεσµικο΄ πλαι΄σιο δεν θα µπορου΄σε να
εξασφαλι΄σει µια πιο ανεξα΄ρτητη θε΄ση στην ΕΑSA, ιδι΄ως ο΄σον
αφορα΄ τη θε΄σπιση ιδιαι΄τερα τεχνικω΄ν κανο΄νων και προτυ΄πων.
(1) ΕΕ C 14 της 16.1.2001, σ. 33, βλε΄πε συµπερα΄σµατα σχετικα΄ µε τον
κανονισµο΄ (EOK) αριθ. 3922/91.
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3.4.1.3. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι η προ΄ταση προβλε΄πει ορισµε΄να
περιθω΄ρια ο΄σον αφορα΄ τη δυνατο΄τητα της Υπηρεσι΄ας να παρε΄χει
ενηµερωτικο΄ υλικο΄ και αποδεκτα΄ µε΄σα συµµο΄ρφωσης. Μπορει΄ να
συζητηθει΄ το κατα΄ πο΄σο αυτο΄ µπορει΄ να θεωρηθει΄ ως θε΄σπιση
κανο΄νων η΄ χα΄ραξη πολιτικη΄ς. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι υπα΄ρχουν
ασφαλω΄ς ορισµε΄να περιθω΄ρια χειρισµω΄ν στην προ΄ταση απο΄ την
α΄ποψη αυτη΄, ω΄στε να ζητηθει΄ να ΄εχει πρα΄γµατι η Υπηρεσι΄α
ανεξα΄ρτητες εξουσι΄ες για την εφαρµογη΄ τεχνικω΄ν κανο΄νων. Η
Επιτροπη΄ ΄εχει προβλε΄ψει ΄ενα βαθµο΄ ανεξαρτησι΄ας στην προ΄ταση
που ει΄ναι αποδεκτο΄ς.

3.4.1.4. Η ΟΚΕ επικροτει΄ την αρχη΄ που περιλαµβα΄νεται στην
προ΄ταση ο΄τι ο νοµοθε΄της δεν θα ΄εχει πλη΄ρη και λεπτοµερη΄ ευθυ΄νη
απο΄ τεχνικη΄ α΄ποψη, πρα΄γµα που θα ενισχυ΄σει την εποπτει΄α και τη
λειτουργι΄α της σχετικη΄ς πολιτικη΄ς. Η ΟΚΕ διερωτα΄ται κατα΄ πο΄σον,
ενω΄ αυτο΄ ει΄ναι πρα΄γµατι σηµαντικο΄ για το Κοινοβου΄λιο και το
Συµβου΄λιο, θα ει΄ναι επι΄σης σηµαντικο΄ και για την Επιτροπη΄. Ιδι΄ως
στον τοµε΄α της ασφα΄λειας των αεροµεταφορω
΄ ν, ει΄ναι σηµαντικο΄
να αποφασι΄ζεται το βασικο΄ συ΄στηµα ασφα΄λειας στο κατα΄λληλο
πολιτικο΄ επι΄πεδο (συνεπω΄ς, ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι το Κοινοβου΄λιο και το
Συµβου΄λιο πρε΄πει να αναλα΄βουν τις ευθυ΄νες τους). Η βα΄ση στην
οποι΄α στηρι΄ζονται τα µεµονωµε΄να στοιχει΄α της ασφα΄λειας αποτελει΄
επι΄σης καθη΄κον του νοµοθε΄τη, που ει΄ναι ει΄τε α΄µεσα το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο ει΄τε, κατο΄πιν εκχω΄ρησης, η
Επιτροπη΄. Ωστο΄σο, θα φαινο΄ταν ανεπιθυ΄µητο για το νοµοθε΄τη να
υπεισε΄ρχεται σε υπερβολικε΄ς λεπτοµε΄ρειες επι΄ τεχνικω΄ν θεµα΄των,
πρα΄γµα που θα µπορου΄σε να συνεπα΄γεται αυτο΄µατη πολιτικη΄
ευθυ΄νη σε περι΄πτωση ατυχη΄µατος. Σε αυτο΄ το σηµει΄ο αρχι΄ζει να
διαδραµατι΄ζει το ρο΄λο της η Υπηρεσι΄α, που διαθε΄τει εµπειρογνωµοσυ΄νη για τα θε΄µατα αυτα΄. Αυτο΄ που υπο΄ κανονικε΄ς συνθη΄κες,
βα΄σει µιας εθνικη΄ς νοµοθεσι΄ας, θα η΄ταν περαιτε΄ρω εκχω΄ρηση
αρµοδιοτη΄των θε΄σπισης κανο΄νων σε µια Υπηρεσι΄α, δεν φαι΄νεται να
ει΄ναι δυνατο΄ν βα΄σει της Συνθη΄κης.

3.4.1.5. Στην αιτιολογικη΄ της ΄εκθεση, η Επιτροπη΄ συµφωνει΄ µε
την αυστηρη΄ ερµηνει΄α της νοµολογι΄ας του ∆ικαστηρι΄ου, που
απεφα΄νθη ο΄τι η εκχω΄ρηση εξουσιω΄ν ει΄ναι δυνατη΄ µο΄νον εα΄ν «αφορα΄
σαφω΄ς καθορισµε΄νες εκτελεστικε΄ς εξουσι΄ες, η α΄σκηση των οποι΄ων
µπορει΄, κατα΄ συνε΄πεια, να αποτελε΄σει το αντικει΄µενο αυστηρη΄ς
επανεξε΄τασης βα΄σει αντικειµενικω΄ν κριτηρι΄ων καθοριζο΄µενων απο΄
την εκχωρου΄σα αρχη΄».

3.4.1.6. Συνεπω΄ς, η Επιτροπη΄ περιορι΄ζει µο΄νο την εκχω΄ρηση
εξουσιω΄ν για την ΕΑSA στο θε΄µα της πιστοποι΄ησης τυ΄που. Το
αρχικο΄ επι΄κεντρο της προ΄τασης ει΄ναι τα προϊο΄ντα. Η Επιτροπη΄
κρι΄νει ο΄τι τα προϊο΄ντα χρεια΄ζονται συγκεντρωτικη΄ πιστοποι΄ηση.
Επι΄σης, δεδοµε΄νου ο΄τι οι τεχνολογικε΄ς προ΄οδοι πραγµατοποιου΄νται µε ταχυ΄ ρυθµο΄, δεν ει΄ναι σκο΄πιµο να αναφε΄ρονται υπερβολικα΄
συγκεκριµε΄νες τεχνικε΄ς λεπτοµε΄ρειες. Μολονο΄τι δεν αναφε΄ρεται
κανε΄νας συγκεκριµε΄νος λο΄γος για τον ισχυρισµο΄ αυτο΄, η ΟΚΕ
κρι΄νει ο΄τι αυτο΄ µπορει΄ πρα΄γµατι να συµβαι΄νει.

3.4.1.7. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ δεν βλε΄πει το λο΄γο για τον οποι΄ο το
συµπε΄ρασµα αυτο΄ δεν µπορει΄ επι΄σης να ισχυ΄ει για ο΄λες τις
απαιτη΄σεις ο΄σον αφορα΄ τις αεροπορικε΄ς δραστηριο΄τητες, τη
συντη΄ρηση, η΄ το προσωπικο΄. Επι΄σης, αυτο΄ φαι΄νεται επι΄σης να
ισχυ΄ει για τα θε΄µατα που ΄εχουν σχε΄ση µε τους αερολιµε΄νες και τη
διαχει΄ριση της εναε΄ριας κυκλοφορι΄ας.
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3.4.1.8. Συνεπω΄ς, το συµπε΄ρασµα της Επιτροπη΄ς φαι΄νεται να
ισχυ΄ει για ο΄λους τους τοµει΄ς τεχνικη΄ς ασφα΄λειας.

3.4.1.9. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι η εφαρµογη΄ κανο΄νων αυστηρα΄
τεχνικη΄ς φυ΄σεως (παροχη΄ οδηγιω΄ν και συνιστω΄µενες — η΄ µα΄λλον
αποδεκτε΄ς — πρακτικε΄ς) θα µπορου΄σε κα΄λλιστα να θεωρηθει΄
ο΄τι εµπι΄πτει στο πεδι΄ο αναφορα΄ς της νοµολογι΄ας. Πολλα΄ θα
εξαρτηθου΄ν απο΄ τη διατυ΄πωση των βασικω΄ν κανονισµω΄ν που θα
υποβα΄λει η Επιτροπη΄ και απο΄ τις σχετικε΄ς τεχνικε΄ς λεπτοµε΄ρειες.
Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι, συ΄µφωνα µε την ΄εκκληση του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και τη δεδηλωµε΄νη επιθυµι΄α της
Επιτροπη΄ς να επιτευχθει΄ η απαιτου΄µενη ανεξαρτησι΄α, θα µπορου΄σαν να γι΄νουν περισσο΄τερα για την παραχω΄ρηση στην Υπηρεσι΄α των
αναγκαι΄ων τεχνικω΄ν εξουσιω΄ν εφαρµογη΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων
ειδικω΄ν εξουσιω΄ν θε΄σπισης τεχνικω΄ν κανο΄νων, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η
διατυ΄πωση θα ει΄ναι αρκετα΄ σαφη΄ς και θα περιορι΄ζεται πρα΄γµατι
µο΄νο στους τεχνικου΄ς κανο΄νες, υποκει΄µενη σε αυστηρο΄ ΄ελεγχο
απο΄ την αρχη΄ παραχω΄ρησης εξουσιω΄ν. Πολλα΄ θα εξαρτηθου΄ν απο΄
την ερµηνει΄α του ο΄ρου «θε΄σπιση κανο΄νων». Θα ει΄ναι δυ΄σκολη η
παραχω΄ρηση εξουσιω΄ν για την υιοθε΄τηση νοµοθετικα΄ δεσµευτικω΄ν
κανονισµω΄ν. Ωστο΄σο, ο΄σον αφορα΄ τους κανο΄νες εφαρµογη΄ς, ο΄πως
τα προ΄τυπα και το υλικο΄ καθοδη΄γησης, οι τεχνικε΄ς προδιαγραφε΄ς
κ.λπ., φαι΄νεται ο΄τι υπα΄ρχουν περιθω΄ρια βελτι΄ωσης. ∆εν υπα΄ρχει
λο΄γος να µην θεωρου΄νται ως δεσµευτικοι΄, απο΄ την α΄ποψη βε΄βαια
ο΄τι τα α΄τοµα και οι επιχειρη΄σεις µπορου΄ν να βασιστου΄ν σε αυτου΄ς
και να τους επικαλεστου΄ν στο ∆ικαστη΄ριο.

3.4.1.10.
Επι΄σης, η ανεξα΄ρτητη αυτη΄ θε΄ση δεν θα µπορου΄σε
να τονιστει΄ περισσο΄τερο στα α΄λλα α΄ρθρα του προτεινο΄µενου
κανονισµου΄, ο΄που σηµειω΄νεται ο΄τι η ανεξαρτησι΄α δεν αντικατοπτρι΄ζεται και η Υπηρεσι΄α θα θεωρηθει΄ µα΄λλον ως πλη΄ρες µε΄λος της
Επιτροπη΄ς. Στο στα΄διο αυτο΄, ο ρο΄λος της ΕΑSA φαι΄νεται να ει΄ναι
κυρι΄ως η παροχη΄ βοη΄θειας και υποστη΄ριξης στην Επιτροπη΄, καθω΄ς
επι΄σης και η παροχη΄ τεχνικη΄ς εµπειρογνωµοσυ΄νης σε αυτη΄.

3.4.1.11.
Η ΕΑSA συνδε΄εται σαφω΄ς µε την Επιτροπη΄, εφο΄σον
ει΄ναι επανδρωµε΄νη µε α΄τοµα που ΄εχουν το καθεστω΄ς του ΄εκτακτου
η΄ προσωρινου΄ υπαλλη΄λου της Επιτροπη΄ς. 'Οσον αφορα΄ τη χρησιµοποι΄ηση ΄εκτακτου προσωπικου΄, η προ΄ταση θα πρε΄πει να εξετα΄σει
την ανα΄γκη διατη΄ρησης της συνε΄χειας το΄σο για το προσωπικο΄ ο΄σο
και για την εµπειρογνωµοσυ΄νη. Θα πρε΄πει να εξετασθει΄ το
ενδεχο΄µενο µακροπρο΄θεσµων συµβα΄σεων, αν αυτο΄ ει΄ναι δυνατο΄ν.

3.4.1.12.
Η σχετικη΄ νοµοθεσι΄α προβλε΄πει ο΄τι η Υπηρεσι΄α δεν
΄εχει α΄λλη εναλλακτικη΄ λυ΄ση απο΄ το να ακολουθει΄ τις οδηγι΄ες της
Επιτροπη΄ς. Ει΄ναι αµφι΄βολο κατα΄ πο΄σο το κει΄µενο επιτρε΄πει
στην Υπηρεσι΄α οιαδη΄ποτε δυνατο΄τητα α΄ρνησης η΄ ανα΄ληψης
πρωτοβουλιω΄ν. Η Υπηρεσι΄α θα χρειαζο΄ταν τουλα΄χιστον να ΄εχει το
δικαι΄ωµα α΄ρνησης της κατα΄ρτισης κανονισµω΄ν τους οποι΄ους δεν
υποστηρι΄ζει απο΄ α΄ποψη ασφα΄λειας των αεροµεταφορω΄ν.

3.4.1.13.
Στις διεθνει΄ς υποθε΄σεις, η Υπηρεσι΄α ει΄ναι υποχρεωµε΄νη να επικουρει΄ την Επιτροπη΄ και, κατα΄ συνε΄πεια, πρε΄πει
οπωσδη΄ποτε να φε΄ρει η΄ τουλα΄χιστον να µοιρα΄ζεται το βα΄ρος της
ευθυ΄νης, ΄εστω και εα΄ν δεν συµφωνει΄ µε κα΄τι.
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3.4.1.14.
Το κυριο΄τερο χαρακτηριστικο΄ του αξιω΄µατος του
εκτελεστικου΄ διευθυντη΄ της ΕΑSA ει΄ναι η ανεξαρτησι΄α. ∆εν
λαµβα΄νει οδηγι΄ες απο΄ καµι΄α κυβε΄ρνηση η΄ οργανισµο΄. Ωστο΄σο,
αυτο΄ δεν συµβαι΄νει καθο΄λου ο΄σον αφορα΄ την Επιτροπη΄. Εφο΄σον η
Επιτροπη΄ ει΄ναι ο βασικο΄ς ρυθµιστη΄ς, αυτο΄ θα φαινο΄ταν τουλα΄χιστον να προκαλει΄ συ΄γχυση.

'Οσον αφορα΄ την ανεξα΄ρτητη θε΄ση της Υπηρεσι΄ας και την
ικανο΄τητα΄ της να δρα επι΄ διεθνω΄ν θεµα΄των, το Συµβου΄λιο
ειδικο΄τερα θα ει΄ναι σε θε΄ση να ενισχυ΄σει τον κανονισµο΄.

3.4.2. Π ε δ ΄ο
ι ε φ α ρ µ ο γ η΄ ς τ η ς π ρ ο΄ τ α σ η ς

3.4.2.1. Η προ΄ταση επικεντρω΄νεται αρχικα΄ µο΄νο στα προϊο΄ντα
και τον εξοπλισµο΄. Οι δραστηριο΄τητες, το προσωπικο΄, οι αερολιµε΄νες και η διαχει΄ριση της εναε΄ριας κυκλοφορι΄ας δεν εξετα΄ζονται
καθο΄λου η΄ ανεπαρκω΄ς. Φαι΄νεται ο΄τι για τα θε΄µατα αυτα΄ η Επιτροπη΄
κρι΄νει ο΄τι ει΄ναι δυνατη΄ η επι΄τευξη πολιτικη΄ς συµφωνι΄ας, ενω΄ για
τα α΄λλα θε΄µατα αυτο΄ φαι΄νεται να ει΄ναι πιο περι΄πλοκο.

3.4.2.2. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ο΄σον αφορα΄ τους αερολιµε΄νες και
τη διαχει΄ριση της εναε΄ριας κυκλοφορι΄ας, αυτο΄ φαι΄νεται πρα΄γµατι
να συµβαι΄νει. Στους τοµει΄ς αυτου΄ς, οι απο΄ψεις και οι αντιλη΄ψεις
εξακολουθου΄ν να χρεια΄ζονται περαιτε΄ρω ανα΄πτυξη, πριν µπορε΄σει
να προβλεφθει΄ η ουσιαστικη΄ συµπερι΄ληψη΄ τους. Ωστο΄σο, ο΄σον
αφορα΄ τις λειτουργικε΄ς δραστηριο΄τητες και το προσωπικο΄, καθω΄ς
επι΄σης, σε ορισµε΄νο βαθµο΄, τα λειτουργικα΄ θε΄µατα συντη΄ρησης,
αυτο΄ φαι΄νεται να αποτελει΄ µια σηµαντικη΄ ανεπα΄ρκεια. Συνεπω΄ς,
δεν επιτυγχα΄νεται ο δεδηλωµε΄νος στο΄χος του υψηλου΄ και οµοιο΄µορφου επιπε΄δου ασφα΄λειας στις αεροµεταφορε΄ς.

3.4.2.3. Συνεπω΄ς, η ΟΚΕ επικροτει΄ το α΄ρθρο 7 που αναφε΄ρει
ο΄τι η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει, ο΄που χρεια΄ζεται και το συντοµο΄τερο
δυνατο΄ν, σχετικε΄ς προτα΄σεις στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο
Συµβου΄λιο προς ΄εγκριση βα΄σει του α΄ρθρου 80, παρα΄γραφος 2
της Συνθη΄κης.

3.4.2.4. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι το α΄ρθρο 8 (σε συνδυασµο΄ µε το
α΄ρθρο 56) ο΄που ο κανονισµο΄ς καταργει΄ τον κανονισµο΄ (EOK)
αριθ. 3922/91, δηµιουργει΄ µια δυ΄σκολη κατα΄σταση, ιδι΄ως επειδη΄
η προτεινο΄µενη τροπολογι΄α JAR/OPS του κανονισµου΄ 3922/91
τι΄θεται σε ισχυ΄ πριν απο΄ την υιοθε΄τηση του προτεινο΄µενου
κανονισµου΄ (1). Η τροπολογι΄α JAR/OPS του κανονισµου΄ 3922/91
διασφαλι΄ζει τελικα΄ την εναρµονισµε΄νη εφαρµογη΄ των JAR/OPS
στην Κοινο΄τητα και αποτελει΄ ΄ενα χρη΄σιµο πρω΄το βη΄µα προς την
κατευ΄θυνση µιας γνη΄σιας και σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα εναρµο΄νισης
της λειτουργικη΄ς ασφα΄λειας. Η εγκατα΄λειψη του΄του µε την
εφαρµογη΄ του προτεινο΄µενου κανονισµου΄ για την ΕΑSA, θα
ση΄µαινε ο΄τι ο΄λα τα λειτουργικα΄ θε΄µατα του κανονισµου΄ (EOK)

(1) ΕΕ C 14 της 16.1.2001, σ. 33.
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αριθ. 3922/91 θα απολεσθου΄ν. Αν και το α΄ρθρο 56 της προ΄τασης
δεν περιε΄χει δια΄ταξη που να µπορει΄ να θεωρηθει΄ ο΄τι αποτρε΄πει µια
παρο΄µοια κατα΄σταση, αυτο΄ θα πρε΄πει να διασαφηνισθει΄ περαιτε΄ρω.
Επι΄σης, η προ΄ταση, ιδι΄ως τα παραρτη΄µατα΄ της, θα πρε΄πει να
διασφαλι΄ζουν τη διατη΄ρηση (2) των οφελω΄ν απο΄ την τροπολογι΄α
JAR-OPS του κανονισµου΄ (EOK) αριθ. 3922/91. Η ΟΚΕ συµφωνει΄
ο΄τι, εα΄ν η τροπολογι΄α JAR-OPS δεν εφαρµοστει΄, η κατα΄ργηση του
κανονισµου΄ (EOK) αριθ. 3922/91 δεν θα ει΄ναι σηµαντικη΄, εφο΄σον
αφορα΄ κυρι΄ως θε΄µατα αξιοπλοι΅ας, που καλυ΄πτονται επαρκω΄ς απο΄
τον προτεινο΄µενο κανονισµο΄.

3.4.2.5. Εκτο΄ς απο΄ τη διαφυ΄λαξη του σηµαντικου΄ αυτου΄
στοιχει΄ου, η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ει΄ναι σηµαντικο΄ να προχωρη΄σει ο
προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς περαιτε΄ρω και να περιλα΄βει η΄δη τα εξη΄ς
δυ΄ο θε΄µατα:
—

Θα πρε΄πει να υπα΄ρχει ΄ενα σαφε΄ς χρονικο΄ πλαι΄σιο και
χρονοδια΄γραµµα της Επιτροπη΄ς για τις ως α΄νω προτα΄σεις
που πρε΄πει να καλυ΄πτει πλη΄ρως τα θε΄µατα σχετικα΄ µε τις
δραστηριο΄τητες, τη συντη΄ρηση και το προσωπικο΄ που ει΄ναι
απαραι΄τητο για τις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς στην Κοινο΄τητα.

—

Θα πρε΄πει να συµπεριληφθει΄ στην προ΄ταση µια σαφη΄ς και
λεπτοµερη΄ µεταβατικη΄ ρυ΄θµιση που να αναγνωρι΄ζει τις
εργασι΄ες και τη θε΄ση του JAA και τις σχε΄σεις του µε το
κοινοτικο΄ πλαι΄σιο.

Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι θα πρε΄πει να αποτελε΄σει συγκεκριµε΄νο
θε΄µα ενδιαφε΄ροντος του Συµβουλι΄ου η παροχη΄ πολιτικη΄ς υποστη΄ριξης στην Επιτροπη΄ για τη συµπερι΄ληψη της ρυ΄θµισης αυτη΄ς.

3.4.2.6. Η ΟΚΕ ει΄ναι της γνω΄µης, ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την
ασφα΄λεια, ο΄τι ει΄ναι σηµαντικο΄ να εντοπιστου΄ν και να προσδιοριστου΄ν σαφω΄ς οι σχετικε΄ς αρµοδιο΄τητες και αρχε΄ς, ιδι΄ως σε ο΄,τι
αφορα΄ τις διερευνητικε΄ς αρµοδιο΄τητες (3) της Υπηρεσι΄ας και ο΄τι
πρε΄πει να αποφευχθει΄ ο΄σο το δυνατο΄ν περισσο΄τερο µια περι΄πλοκη
και µη διαφανη΄ς κατα΄σταση.

3.4.2.7. Τε΄λος, στο πλαι΄σιο αυτο΄, η ΟΚΕ ει΄ναι της γνω΄µης ο΄τι
ο΄σον αφορα΄ τη µεταβατικη΄ περι΄οδο και τη σχε΄ση µε τις εργασι΄ες
του JAA θα πρε΄πει να διασαφηνιστει΄ περισσο΄τερο ποια θα ει΄ναι η
θε΄ση των ευρωπαϊκω΄ν κρατω΄ν που δεν δεσµευ΄ονται απο΄ το
κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο. Αυτο΄ σηµαι΄νει περαιτε΄ρω διασαφη΄νιση του
α΄ρθρου 54, συµπεριλαµβανο΄µενης της καθιε΄ρωσης της δυνατο΄τητας µιας ουσιαστικη΄ς µεταβατικη΄ς περιο΄δου για τις χω΄ρες που
υιοθετου΄ν το κοινοτικο΄ κεκτηµε΄νο.

(2) Η ΟΚΕ θα η΄θελε να παραθε΄σει την τελικη΄ της παρατη΄ρηση στη
γνωµοδο΄τηση΄ της CES 1179/2000 της 19ης Οκτωβρι΄ου 2000, ΕΕ
C 14 της 16.1.2001, σ. 35: «Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να
ιδρυθει΄ το συντοµο΄τερο δυνατο΄ η προβλεπο΄µενη Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α
Πολιτικη΄ς Αεροπορι΄ας (EASA) η οποι΄α θα µπορου΄σε να εκδι΄δει ο΄λους
τους κανο΄νες για τις αεροµεταφορε΄ς και κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο και
τους OPS της ΕΕ».
(3) Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι στην «Προ΄ταση κανονισµου΄ του ΕΚ και του
Συµβουλι΄ου για την ΄δρυση
ι
Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ για την ασφα΄λεια στη θα΄λασσα» COM(2000) 802 τελικο΄, γι΄νεται δικαιολογηµε΄να
λο΄γος για «επισκε΄ψεις» αντι΄ για «επιθεωρη΄σεις».
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3.4.3. Η θ ΄ε σ η τ ω ν α΄ µ ε σ α ε ν ε χ ο΄ µ ε ν ω ν η µ ε ρ ω΄ ν

3.4.5. Α σ φ α΄ λ ε ι α κ α ι π ε ρ ι β α΄ λ λ ο ν

3.4.3.1. Το΄σο οι συνδικαλιστικε΄ς οργανω΄σεις ο΄σο και η βιοµηχανι΄α ΄εχουν τονι΄σει ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄α η στενη΄ συµµετοχη΄ των
ενδιαφερο΄µενων µερω΄ν σε ο΄λες τις φα΄σεις της διαδικασι΄ας θε΄σπισης
κανο΄νων. Υπα΄ρχει δε ο΄ντως λο΄γος να γι΄νει αυτο΄. Οι αεροµεταφορε΄ς
ει΄ναι ΄ενας ιδιαι΄τερα περι΄πλοκος τεχνικο΄ς τοµε΄ας και ΄ενα µεγα΄λο
µε΄ρος της τεχνογνωσι΄ας εξαρτα΄ται απο΄ τη βιοµηχανι΄α και τα α΄τοµα
που εργα΄ζονται σε αυτη΄. Εξ αιτι΄ας του΄του, ΄ενα µεγα΄λο µε΄ρος
της ουσιαστικη΄ς ευθυ΄νης για την εφαρµογη΄ εναπο΄κειται στους
εργαζο΄µενους του «τοµε΄α», που τελου΄ν φυσικα΄ υπο΄ αυστηρη΄
επι΄βλεψη. Η ΟΚΕ ει΄ναι της γνω
΄ µης ο΄τι η αντιπροσω΄πευση και η
συµµετοχη΄ των συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων, της βιοµηχανι΄ας και
των χρηστω΄ν θα µπορου΄σε να βελτιωθει΄ σε ο΄λα τα επι΄πεδα
εφαρµογη΄ς (π.χ. επιτροπολογι΄α και ΕΑSA).

3.4.5.1. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι η προ΄ταση δεν περιορι΄ζεται
σε θε΄µατα ασφα΄λειας, αλλα΄ αφορα΄ επι΄σης την προστασι΄α του
περιβα΄λλοντος. Ενω΄ η προ΄ταση περιορι΄ζεται στην πιστοποι΄ηση των
προϊο΄ντων και του εξοπλισµου΄ ω΄στε να ευθυγραµµι΄ζονται µε τα
συµπεφωνηµε΄να προ΄τυπα θορυ΄βου στην Κοινο΄τητα, το στοιχει΄ο
αυτο΄ θε΄τει επι΄ τα΄πητος ΄ενα σηµαντικο΄ θε΄µα που ει΄ναι ο ρο΄λος και
η ευθυ΄νη της ΕΑSA, καθω΄ς επι΄σης και ΄ενα α΄λλο θε΄µα που ει΄ναι ο
στο΄χος του παρο΄ντος κανονισµου΄. Οικονοµικε΄ς και περιβαλλοντικε΄ς θεωρη΄σεις µπορει΄ κα΄λλιστα να αντιβαι΄νουν στην ασφα΄λεια. Η
επι΄τευξη ισορροπι΄ας και οι πιθανε΄ς επιλογε΄ς που πρε΄πει να γι΄νουν
εναπο΄κεινται στο πολιτικο΄ και ρυθµιστικο΄ επι΄πεδο και ο΄χι στο
επι΄πεδο εφαρµογη΄ς η΄ εκτε΄λεσης των κανο΄νων. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ο
συνδυασµο΄ς αυτο΄ς θα πρε΄πει να επανεξεταστει΄, λαµβα΄νοντας
επι΄σης υπο΄ψη την πιθανη΄ επε΄κταση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς της
ΕΑSA, που θα µπορου΄σε να οδηγη΄σει σε παρο΄µοια συ΄γκρουση
καθω΄ς επι΄σης και σε συ΄γχυση στην κοινη΄ γνω΄µη.

3.4.3.2. Γενικα΄, η προ΄ταση θα η΄ταν καλυ΄τερη εα΄ν υπη΄ρχε
µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια, ο΄χι µο΄νο ο΄σον αφορα΄ τους α΄µεσα ενδιαφερο΄µενους που εµπι΄πτουν στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς των κανο΄νων
ασφα΄λειας, αλλα΄ και ο΄σον αφορα΄ τους καταναλωτε΄ς και τα
περιβαλλοντικα΄ συµφε΄ροντα, θα πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη το
περιβα΄λλον στον προτεινο΄µενο κανονισµο΄.

3.4.3.3. Επι΄σης, ο΄σον αφορα΄ τα τµη΄µατα προσφυγω΄ν, κρι΄νεται
ο΄τι η αποκτου΄µενη εµπειρι΄α στον τοµε΄α της ασφα΄λειας των
µεταφορω΄ν θα πρε΄πει να αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο για την
επιλογη΄ των πιθανω΄ν υποψηφι΄ων. Η εµπειρογνωµοσυ΄νη αυτη΄ θα
πρε΄πει να αποτελει΄ απαι΄τηση στις περισσο΄τερες, αν ο΄χι σε ο΄λες, τις
θε΄σεις του προσωπικου΄ της Υπηρεσι΄ας.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι, εκτο΄ς απο΄ την Επιτροπη΄ και τους τεχνικου΄ς
εκπροσω΄πους, θα πρε΄πει να συµµετε΄χει µε κατα΄λληλο τρο΄πο και ο
πολιτικα΄ υπευ΄θυνος.

3.4.4. Β α σ ι κ ΄ε ς α π α ι τ η΄ σ ε ι ς Ι C A O

3.4.4.1. Η Επιτροπη΄ κρι΄νει ο΄τι η προσθη΄κη στον κανονισµο΄
του παραρτη΄µατος 8 της Συ΄µβασης του Σικα΄γο καθιερω΄νει
επαρκω΄ς τις βασικε΄ς απαιτη΄σεις που αναφε΄ρονται στην προ΄ταση.
Η ΟΚΕ ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι το παρα΄ρτηµα 8 ICAO περιε΄χει µο΄νο
΄ενα ελα΄χιστο προ΄τυπο στο οποι΄ο πρε΄πει να συµµορφω΄νονται τα
απαιτου΄µενα λεπτοµερη΄ εθνικα΄ προ΄τυπα. Για ορισµε΄νες κατηγορι΄ες
προϊο΄ντων, το παρα΄ρτηµα 8 δεν παρε΄χει καµι΄α οδηγι΄α και ενδε΄χεται
να ενσωµατωθου΄ν στο µε΄λλον αλλαγε΄ς στο παρα΄ρτηµα 8.

3.4.4.2. Συνεπω΄ς, η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι προ΄κειται για θε΄µα ιδιαι΄τερου ενδιαφε΄ροντος, επειδη΄ επηρεα΄ζει α΄µεσα το στο΄χο της διατη΄΄ν
ρησης ενο΄ς υψηλου΄ επιπε΄δου ασφα΄λειας των αεροµεταφορω
καθω΄ς επι΄σης και την αξιοπιστι΄α της ΕΑSA, και µα΄λιστα ολο΄κληρου
του συστη΄µατος, ΄εναντι των διεθνω΄ν µας εται΄ρων. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ
αναγνωρι΄ζει ο΄τι για να εφαρµοστει΄ το παρα΄ρτηµα 8 σε ΄ενα
κοινοτικο΄ πλαι΄σιο, και επειδη΄ η Κοινο΄τητα δεν συµµετε΄χει στον
ΙCAO, η συµπερι΄ληψη του παραρτη΄µατος 8 στον προτεινο΄µενο
κανονισµο΄ θα ει΄ναι αναπο΄φευκτη.

3.4.6. ∆ ι ε θ ν ε ΄ς
ι σ χ ΄ε σ ε ι ς

3.4.6.1. Στην αρχη΄ του κανονισµου΄ δεν προβλε΄πεται η συ΄ναψη
κα΄θε ει΄δους συµφωνιω΄ν µε τρι΄τες χω΄ρες, που θεωρει΄ται απλω΄ς ως
συνεργασι΄α. Επι΄σης, στο α΄ρθρο 9 αναφε΄ρεται η ΄εννοια των
Συµφωνιω΄ν Αµοιβαι΄ας Αναγνω΄ρισης (ΣΑΑ). Με΄χρι τω΄ρα, οι ΣΑΑ
χρησιµοποιου΄νται κυρι΄ως στο πλαι΄σιο εµπορικω΄ν συζητη΄σεων. Η
ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι η προ΄ταση θα πρε΄πει να ΄εχει µια ευρυ΄τερη
διατυ΄πωση που να καλυ΄πτει τη συνεργασι΄α, τις συµφωνι΄ες και τις
α΄λλες διεθνει΄ς ρυθµι΄σεις.

3.4.6.2. ∆εν προβλε΄πεται κανε΄νας ειδικο΄ς ανεξα΄ρτητος ρο΄λος
για την ΕΑSA. 'Ολες οι επαφε΄ς µε τις τρι΄τες χω΄ρες, συµπεριλαµβανο΄µενης της οµοσπονδιακη΄ς διοι΄κησης αεροπορι΄ας (FAA), θα
πρε΄πει να γι΄νονται µε΄σω της Επιτροπη΄ς. Η ΕΑSA µπορει΄ φυσικα΄ να
επικουρει΄ την Επιτροπη΄, αλλα΄ τελει΄ πα΄ντα υπο΄ τον πλη΄ρη ΄ελεγχο
της Επιτροπη΄ς και εργα΄ζεται για λογαριασµο΄ της. Η ΟΚΕ κρι΄νει
ο΄τι ο ρο΄λος αυτο΄ς της ΕΑSA θα πρε΄πει να ενισχυθει΄ περαιτε΄ρω. Η
Υπηρεσι΄α µπορει΄ να συνεργα΄ζεται βα΄σει ρυθµι΄σεων εργασι΄ας που
θεσπι΄ζονται απο΄ την Επιτροπη΄. Η ΟΚΕ σηµειω
΄ νει ο΄τι προ΄κειται για
πολυ΄ αο΄ριστη και ασαφη΄ ΄εκφραση, που µπορει΄ µεν να παρε΄χει
ορισµε΄νη διοικητικη΄ ευελιξι΄α, αλλα΄ δεν διασαφηνι΄ζει την
κατα΄σταση ου΄τε ενισχυ΄ει την ανεξαρτησι΄α της Υπηρεσι΄ας.

4.

Συµπερα΄σµατα

4.1.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να συσταθει΄η προγραµµατιζο΄µενη Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α για την Ασφα΄λεια των Αεροµεταφορω΄ν (EASA) το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν. Η αρχη΄ αυτη΄ θα πρε΄πει
να ει΄ναι ικανη΄ να εκδι΄δει ο΄λους τους κανο΄νες που διε΄πουν την
ασφα΄λεια των αεροµεταφορω΄ν (1).

(1) ΕΕ C 14 της 16.1.2001, σ. 33, βλε΄πε συµπερα΄σµατα σχετικα΄ µε τον
κανονισµο΄ (EOK) αριθ. 3922/91.
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4.2.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ΄εχει καθοριστικη΄ σηµασι΄α να επιτυ΄χει
πρα΄γµατι ο κανονισµο΄ς στους δεδηλωµε΄νους στο΄χους του. Η
παρου΄σα προ΄ταση της Επιτροπη΄ς αποτελει΄ ΄ενα πρω΄το δηµιουργικο΄
και καινοτο΄µο βη΄µα, αλλα΄ δεν φαι΄νεται να εκπληρει΄ ακο΄µη τις
υποσχε΄σεις της.
4.3.
Η ΟΚΕ ει΄ναι της γνω
΄ µης ο΄τι η προ΄ταση εξακολουθει΄ να
΄εχει ορισµε΄να κενα΄ και αναντιστοιχι΄ες που πρε΄πει να εξαλειφθου΄ν.
Το πιο σηµαντικο΄ ει΄ναι ο΄τι η προ΄ταση θα πρε΄πει να αναβαθµιστει΄
ουσιαστικα΄ σε ορισµε΄να σηµει΄α.
4.4.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι, συ΄µφωνα µε την ΄εκκληση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και συ΄µφωνα µε τη δεδηλωµε΄νη επιθυµι΄α
της Επιτροπη΄ς να παρασχεθει΄ στην Υπηρεσι΄α η απαιτου΄µενη
ανεξαρτησι΄α, θα µπορου΄σαν να γι΄νουν περισσο΄τερα για την
παραχω΄ρηση στην Υπηρεσι΄α των απαιτου΄µενων τεχνικω΄ν εξουσιω΄ν
εφαρµογη΄ς, συµπεριλαµβανο΄µενων ειδικω΄ν τεχνικω΄ν εξουσιω΄ν
θε΄σπισης κανο΄νων, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι η διατυ΄πωση θα ει΄ναι αρκετα΄
ακριβη΄ς, θα περιορι΄ζεται µο΄νο στους τεχνικου΄ς κανο΄νες και θα
υπο΄κειται σε αυστηρο΄ ΄ελεγχο απο΄ την εκχωρου΄σα αρχη΄.
4.5.
Η ανεξα΄ρτητη θε΄ση της Υπηρεσι΄ας θα µπορου΄σε να
τονιστει΄ περισσο΄τερο στα α΄ρθρα του προτεινο΄µενου κανονισµου΄,
ο΄που σηµειω΄νεται ο΄τι η ανεξαρτησι΄α δεν αντανακλα΄ται και η
Υπηρεσι΄α φαι΄νεται µα΄λλον να αποτελει΄ πλη΄ρες µε΄ρος της Επιτροπη΄ς.
4.6.
Το Συµβου΄λιο ειδικο΄τερα θα ει΄ναι σε θε΄ση να ενισχυ΄σει
τον κανονισµο΄ ο΄σον αφορα΄ την ανεξα΄ρτητη θε΄ση της Υπηρεσι΄ας
και την ικανο΄τητα΄ της να δρα επι΄ διεθνω΄ν θεµα΄των.
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4.7.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι το α΄ρθρο 8 (σε συνδυασµο΄ µε το
α΄ρθρο 56) που καταργει΄ τον κανονισµο΄ (EOK) αριθ. 3922/91
δηµιουργει΄ µια δυ΄σκολη κατα΄σταση, ιδι΄ως επειδη΄ η προτεινο΄µενη
τροπολογι΄α JAR/OPS του κανονισµου΄ (EOK) αριθ. 3922/91
τι΄θεται σε ισχυ΄ πριν την υιοθε΄τηση του προτεινο΄µενου κανονισµου΄.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι το α΄ρθρο 56 θα πρε΄πει να διασαφηνισθει΄ για να
διασφαλισθει΄ η διαφυ΄λαξη των οφελω΄ν απο΄ το ΕΕ/OPS.
4.8.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι πολλα΄ θα ει΄ναι τα οφε΄λη απο΄ τη
συµπερι΄ληψη των ακο΄λουθων σηµει΄ων:
—

Θα πρε΄πει να προβλεφθει΄ ΄ενα σαφε΄ς χρονικο΄ πλαι΄σιο και
χρονοδια΄γραµµα για τις ως α΄νω προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς
που ει΄ναι απαραι΄τητες για την πλη΄ρη κα΄λυψη των θεµα΄των
που ΄εχουν σχε΄ση µε τις δραστηριο΄τητες, τη συντη΄ρηση και
το προσωπικο΄, στοιχει΄α απαραι΄τητα για τις δραστηριο΄τητες
αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν στην Κοινο΄τητα.

—

Θα πρε΄πει να συµπεριληφθει΄ µια σαφη΄ς και λεπτοµερη΄ς
µεταβατικη΄ ρυ΄θµιση που να αναγνωρι΄ζει τις εργασι΄ες και τη
θε΄ση του JAA και τις σχε΄σεις του µε το κοινοτικο΄ πλαι΄σιο.

4.9.
Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι θα πρε΄πει να αποτελε΄σει θε΄µα
ιδιαι΄τερου ενδιαφε΄ροντος του Συµβουλι΄ου η παροχη΄ πολιτικη΄ς
υποστη΄ριξης στην Επιτροπη΄ για τη συµπερι΄ληψη αυτη΄.
4.10. Τε΄λος, η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ο΄σον αφορα΄ τη διαφα΄νεια, τη
συµµετοχη΄ των ενδιαφερο΄µενων µερω΄ν, τη µεταβατικη΄ περι΄οδο και
τις σχε΄σεις µε τις τρι΄τες χω΄ρες, η προ΄ταση θα µπορου΄σε να
αναβαθµιστει΄ και να διασαφηνιστει΄ ουσιαστικα΄.

Βρυξε΄λλες, 30 Μαι΅ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

