
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 
ΤΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ EUROCONTROL ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 
13ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΤ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΟΠΩΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 
 

(Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002) 
 
 
ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ 
 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ, 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 
 
 
Οι οποίοι συνήλθαν στις Βρυξέλλες στις  8 Οκτωβρίου 2002, 
 
1. Υιοθέτησαν οµόφωνα το κείµενο ενός Πρωτοκόλλου, το οποίο παρατίθεται σε παράρτηµα της 

παρούσας Τελικής Πράξης και καλείται στο εξής “το Πρωτόκολλο προσχώρησης”, για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη ∆ιεθνή Σύµβαση EUROCONTROL τη σχετική 
µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως 
τροποποιήθηκε κατ’ επανάληψη και όπως ενοποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο που άνοιξε για 
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υπογραφή στις 27 Ιουνίου 1997, η οποία καλείται στο εξής “η αναθεωρηµένη Σύµβαση”. Το 
εν λόγω Πρωτόκολλο προσχώρησης άνοιξε για υπογραφή, στις Βρυξέλλες, στις 
8 Οκτωβρίου 2002. 

 
2. Υιοθέτησαν τα εξής ψηφίσµατα, σχετικά, αφενός, µε την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση του 

Πρωτοκόλλου προσχώρησης από τα Συµβαλλόµενα Μέρη, το συντοµότερο δυνατό, και 
αφετέρου, µε την πρόωρη εφαρµογή του Πρωτοκόλλου προσχώρησης: 

 
 

Η Συνδιάσκεψη: 
 

Η οποία συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 8 Οκτωβρίου 2002, 
 

Έχοντας υιοθετήσει οµόφωνα το Πρωτόκολλο, το καλούµενο στο εξής “το Πρωτόκολλο 
προσχώρησης”, για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη ∆ιεθνή Σύµβαση 
EUROCONTROL τη σχετική µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 
13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε κατ’ επανάληψη και όπως ενοποιήθηκε µε το 
Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή στις 27 Ιουνίου 1997, η οποία καλείται στο εξής “η 
αναθεωρηµένη Σύµβαση”· 

 
I. Ψήφισµα µε το οποίο καλούνται τα Συµβαλλόµενα Μέρη να κυρώσουν, να αποδεχθούν 

ή να εγκρίνουν το Πρωτόκολλο προσχώρησης το συντοµότερο δυνατό 
 

Εκτιµώντας ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα συµβάλλει ουσιαστικά στην 
επίτευξη των στόχων και καθηκόντων του EUROCONTROL µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο προσχώρησης· 

 
Υπενθυµίζοντας το ψήφισµα που υιοθετήθηκε από τη ∆ιπλωµατική Συνδιάσκεψη, της 
27ης Ιουνίου 1997, σχετικά µε το Πρωτόκολλο ενοποίησης της Σύµβασης EUROCONTROL, 
µε το οποίο καλούνται τα Συµβαλλόµενα Μέρη της Σύµβασης EUROCONTROL να 
κυρώσουν το προαναφερόµενο Πρωτόκολλο της 27ης Ιουνίου 1997 το συντοµότερο δυνατό· 

 
Συµφωνώντας ότι είναι ουσιώδες να τεθούν σε ισχύ, το συντοµότερο δυνατό, η 
αναθεωρηµένη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο προσχώρησης· 

 
Προτρέπει τους υπογράφοντες το Πρωτόκολλο προσχώρησης, να κυρώσουν, αποδεχθούν ή 
εγκρίνουν το εν λόγω Πρωτόκολλο το συντοµότερο δυνατό· 

 
Καλεί το Γενικό ∆ιευθυντή του EUROCONTROL να λάβει όλα τα πρακτικά µέτρα, σε 
συνεργασία µε τα υπογράφοντα Κράτη και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για την παροχή, µετά 
από σχετική αίτηση, βοήθειας στο πλαίσιο της διαδικασίας κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης 
του Πρωτοκόλλου προσχώρησης. 

 
 ΙΙ. Ψήφισµα για την πρόωρη εφαρµογή του Πρωτοκόλλου προσχώρησης 
 

Έχοντας λάβει υπόψη το Ψήφισµα για την πρόωρη εφαρµογή του Πρωτοκόλλου ενοποίησης 
της Σύµβασης που υιοθετήθηκε από τη ∆ιπλωµατική Συνδιάσκεψη κατά την υιοθέτηση του εν 
λόγω Πρωτοκόλλου στις 27 Ιουνίου 1997· 

  
Εκτιµώντας ότι είναι ουσιώδες να τεθεί σε εφαρµογή το Πρωτόκολλο προσχώρησης µε οµαλό 
και αποτελεσµατικό τρόπο· 
 
Προτρέπει όλα τα Κράτη και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να λάβουν κάθε δυνατό µέτρο για την 
πρόωρη εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του Πρωτοκόλλου προσχώρησης. 
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3. Υιοθέτησαν τις εξής κοινές δηλώσεις, αφενός για την απουσία αρµοδιότητας της Κοινότητας 
στους τοµείς της εθνικής ασφάλειας και άµυνας και αφετέρου για το συντονισµό RTDE: 

 
I. Κοινή δήλωση για την απουσία αρµοδιότητας της Κοινότητας στους τοµείς της 

εθνικής ασφάλειας και άµυνας 
 

Οι υπογράφοντες το Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη 
∆ιεθνή Σύµβαση EUROCONTROL τη σχετική µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της 
αεροναυτιλίας της 13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε κατ’ επανάληψη και όπως 
ενοποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή στις 27 Ιουνίου 1997, η οποία 
καλείται στο εξής “η αναθεωρηµένη Σύµβαση”· 

 
Έχοντας λάβει υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει επί του παρόντος αρµοδιότητα σε 
ό,τι αφορά τις πολιτικές άµυνας και ασφάλειας· 

 
Λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο του EUROCONTROL, όπως αυτός καθορίζεται στις διατάξεις 
της αναθεωρηµένης Σύµβασης σχετικά µε στρατιωτικά θέµατα· 

 
Συµφωνούν ότι:  

 
Εάν η αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διευρυνόταν και σε αυτά τα θέµατα, θα 
έπρεπε να επανεξεταστεί κατά πόσο αυτή η διεύρυνση µεταβάλει ριζικά την έκταση των 
υποχρεώσεών τους, δυνάµει των διατάξεων της αναθεωρηµένης Σύµβασης και κατά συνέπεια, 
κατά πόσο το Πρωτόκολλο, µε την παρούσα µορφή του, µπορεί να εφαρµόζεται στα θέµατα 
αυτά. 

 
ΙΙ. Κοινή δήλωση για το συντονισµό RTDE 

 
Οι υπογράφοντες το Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη 
∆ιεθνή Σύµβαση EUROCONTROL τη σχετική µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της 
αεροναυτιλίας της 13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε κατ’ επανάληψη και όπως 
ενοποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο που άνοιξε για υπογραφή στις 27 Ιουνίου 1997, η οποία 
καλείται στο εξής “η αναθεωρηµένη Σύµβαση”, 
 
Έχοντας εξετάσει τις διατάξεις της αναθεωρηµένης Σύµβασης τις σχετικές µε το συντονισµό 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και αξιολόγησης (RTDE) στους τοµείς 
που καλύπτονται από την εν λόγω Σύµβαση· 

 
Έχοντας λάβει υπόψη ότι το άρθρο 2 παράγρ. 1 περίπτ. (η) της αναθεωρηµένης Σύµβασης 
εφαρµόζεται στο συντονισµό των δραστηριοτήτων RTDE µεταξύ του EUROCONTROL και 
των Συµβαλλοµένων Μερών του· 

 
Έχοντας λάβει υπόψη ότι ο εκ µέρους της Υπηρεσίας του EUROCONTROL συντονισµός, 
δυνάµει του άρθρου 1 παράγρ. 5 περίπτ. (θ) του Καταστατικού της, αφορά τις δραστηριότητες 
RTDE της εν λόγω και αυτές των οργανισµών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας· 

 
Συµφωνούν ότι: 

 
- ο “συντονισµός των δραστηριοτήτων RTDE” συνίσταται στην ανταλλαγή απόψεων, 

πληροφοριών και εµπειριών σχετικά µε προγράµµατα και δραστηριότητες RTDE στον 
τοµέα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, µε κύριο στόχο την προώθηση της 
συµπληρωµατικότητας και την αποφυγή διπλών εργασιών· 
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- στο πλαίσιο του συντονισµού των κατ’ ιδίαν δραστηριοτήτων RTDE, όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη σέβονται τους συνολικούς στόχους, τις αρµοδιότητες, τα διοικητικά, 
διαχειριστικά και τα σχετικά µε τον προϋπολογισµό καθήκοντα και τις διαδικασίες των 
αντίστοιχων οργανισµών ή φορέων τους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση 
προγραµµάτων RTDE, καθώς και τους κανόνες τους αναφορικά µε τη συµµετοχή, τη 
διάδοση και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας· 

 
- τα Συµβαλλόµενα Μέρη παραµένουν ελεύθερα να αποφασίζουν, σύµφωνα µε τις 

εσωτερικές τους διαδικασίες, για τις κατ’ ιδίαν στρατηγικές, τα προγράµµατα και τα 
σχέδια RTDE. 

 
4. Έλαβαν υπόψη την εξής κοινή δήλωση των κρατών των υπογραφόντων το Πρωτόκολλο 

ενοποίησης της Σύµβασης και την παρούσα Τελική Πράξη:  
 

ΙΙΙ. Κοινή δήλωση σχετικά µε την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου ενοποίησης της 
Σύµβασης και του Πρωτοκόλλου προσχώρησης και σχετικά µε µεταγενέστερες 
υπογραφές του Πρωτοκόλλου προσχώρησης 

 
Τα Κράτη, τα υπογράφοντα το Πρωτόκολλο ενοποίησης της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
EUROCONTROL της σχετικής µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 
13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε κατ’ επανάληψη, το οποίο άνοιξε για υπογραφή 
στις 27 Ιουνίου 1997, καλούµενο στο εξής “το Πρωτόκολλο ενοποίησης της Σύµβασης” και 
τα υπογράφοντα την Τελική Πράξη της ∆ιπλωµατικής Συνδιάσκεψης για το Πρωτόκολλο 
προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη ∆ιεθνή Σύµβαση EUROCONTROL τη 
σχετική µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, το οποίο άνοιξε για υπογραφή 
στις 8 Οκτωβρίου 2002, καλούµενο στο εξής “το Πρωτόκολλο προσχώρησης”, 

 
Επιθυµώντας να διευκρινίσουν τους όρους που διέπουν την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου 
ενοποίησης της Σύµβασης και του Πρωτοκόλλου προσχώρησης· 

 
Επιβεβαιώνουν την ερµηνεία τους όσον αφορά το άρθρο ΙΙ παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου 
ενοποίησης της Σύµβασης, σύµφωνα µε την οποία το εν λόγω Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει 
όταν όλα τα κράτη, που είναι µέρη της Σύµβασης EUROCONTROL στις 8 Οκτωβρίου 2002, 
έχουν καταθέσει το κατ’ ιδίαν έγγραφο κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης του εν λόγω 
Πρωτοκόλλου· 

 
Συµφωνούν να λάβει ο EUROCONTROL τα κατάλληλα µέτρα ώστε κάθε αίτηση 
προσχώρησης στη Σύµβαση EUROCONTROL και εξουσιοδότησης για υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου ενοποίησης της Σύµβασης, να συνοδεύεται από τις κατάλληλες δεσµεύσεις για 
την υπογραφή και την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση του Πρωτοκόλλου προσχώρησης. 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ EUROCONTROL ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΚΑΤ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 

27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 
 
 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, 
Η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ, 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, 
Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑΣ, 
ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, 
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, 
Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ, 
Η ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΚΑΙ 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 
 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
τη ∆ιεθνή Σύµβαση EUROCONTROL τη σχετική µε τη συνεργασία για την ασφάλεια της 
αεροναυτιλίας, της 13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 
6ης Ιουλίου 1970, το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 
21ης Νοεµβρίου 1978 και η οποία τροποποιήθηκε στο σύνολό της µε το Πρωτόκολλο της 
12ης Φεβρουαρίου 1981, και όπως τροποποιήθηκε και ενοποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 
27ης Ιουνίου 1997, η οποία καλείται στο εξής “η Σύµβαση”, και ιδίως το άρθρο 40 αυτής· 
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τις αρµοδιότητες που παρέχονται µε τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 
25ης Μαρτίου 1957, όπως αναθεωρήθηκε µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, της 2ας Οκτωβρίου 1997, 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε ορισµένους τοµείς που καλύπτονται από τη Σύµβαση·Εκτιµώντας: 
 
ότι τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι µέλη του EUROCONTROL, κατά την 
υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου ενοποίησης της Σύµβασης, το οποίο άνοιξε για υπογραφή στις 
27 Ιουνίου 1997, δήλωσαν ότι υπογράφουν µε την επιφύλαξη της αποκλειστικής αρµοδιότητας της 
Κοινότητας σε ορισµένους τοµείς που καλύπτονται από την εν λόγω Σύµβαση και της προσχώρησης 
της Κοινότητας στον EUROCONTROL για τους σκοπούς άσκησης αυτής της αποκλειστικής 
αρµοδιότητας· 
 
ότι σκοπός της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύµβαση είναι να βοηθηθεί ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, ο οποίος καλείται στο εξής 
“EUROCONTROL”, για την επίτευξη των στόχων του, όπως αναφέρονται στη Σύµβαση, ιδιαίτερα 
εκείνον σύµφωνα µε τον οποίο πρέπει να αποτελέσει ένα ενιαίο και αποτελεσµατικό όργανο, αρµόδιο 
για τον καθορισµό της πολιτικής στον τοµέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη· 
 
ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον EUROCONTROL απαιτεί να διευκρινισθεί ο 
τρόπος µε τον οποίο θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της Σύµβασης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στα 
κράτη µέλη της· 
 
ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύµβαση πρέπει να 
επιτρέπουν στην Κοινότητα να ασκεί, στα πλαίσια του EUROCONTROL, τις αρµοδιότητες που της 
έχουν µεταβιβάσει τα κράτη µέλη της· 
 
ότι ρυθµίσεις για µεγαλύτερη συνεργασία σχετικά µε τη χρήση του αερολιµένα του Γιβραλτάρ 
συµφωνήθηκαν στο Λονδίνο στις 2 ∆εκεµβρίου 1987 από το Βασίλειο της Ισπανίας και το Ηνωµένο 
Βασίλειο σε κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών των εν λόγω δύο κρατών µελών, και ότι οι 
ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή· 
 
 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
 
 

Άρθρο 1 
 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, µέσα στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της, προσχωρεί στη Σύµβαση µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε το παρόν Πρωτόκολλο, σύµφωνα µε το άρθρο 40 της 
Σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 2 
 

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, µέσα στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της, η Σύµβαση εφαρµόζεται στις 
επί διαδροµής εξυπηρετήσεις αεροναυτιλίας και στις σχετικές εξυπηρετήσεις ελέγχου προσέγγισης και 
ελέγχου αεροδροµίου που αφορούν την εναέρια κυκλοφορία στις Περιοχές Πληροφοριών Πτήσης των 
κρατών µελών της, όπως απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ της Σύµβασης, οι οποίες είναι µέσα στα 
όρια της εδαφικής εφαρµοσιµότητας της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
 
Η εφαρµογή του παρόντος Πρωτοκόλλου στον αερολιµένα του Γιβραλτάρ τελεί υπό την επιφύλαξη 
των νοµικών θέσεων που έχουν σχετικά το Βασίλειο της Ισπανίας και το Ηνωµένο Βασίλειο, όσον 
αφορά τη διαµάχη ως προς την κυριαρχία επί του εδάφους όπου βρίσκεται το εν λόγω αεροδρόµιο. 
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Η εφαρµογή του παρόντος Πρωτοκόλλου στον αερολιµένα του Γιβραλτάρ αναστέλλεται µέχρις ότου 
τεθούν σε εφαρµογή οι ρυθµίσεις που περιέχονται στην κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών του 
Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 2ας ∆εκεµβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις του 
Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου πρόκειται να ενηµερώσουν τα λοιπά 
Συµβαλλόµενα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου σχετικά µε την ηµεροµηνία για τη θέση σε 
εφαρµογή αυτών των ρυθµίσεων.  
 
 

Άρθρο 3 
 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι διατάξεις της Σύµβασης πρέπει να 
ερµηνεύονται κατά τρόπον ώστε να περιλαµβάνεται επίσης η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, µέσα στο 
πλαίσιο της αρµοδιότητάς της, και οι διάφοροι όροι που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των 
Συµβαλλοµένων Μερών της Σύµβασης και των αντιπροσώπων τους πρέπει να νοούνται κατά 
συνέπεια. 
 
 

Άρθρο 4 
 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δε συνεισφέρει στον προϋπολογισµό του EUROCONTROL. 
 
 

Άρθρο 5 
 

Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου αυτής, δυνάµει του άρθρου 6, η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα δικαιούται να αντιπροσωπεύεται και να συµµετέχει στις εργασίες όλων των οργάνων του 
EUROCONTROL, στα οποία δικαιούται να αντιπροσωπεύεται οποιοδήποτε από τα κράτη µέλη της 
ως Συµβαλλόµενο Μέρος, και στα οποία ενδέχεται να αντιµετωπισθούν θέµατα που εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητά της, µε εξαίρεση τα όργανα τα οποία ασκούν καθήκοντα ελέγχου. 
 
Σε όλα τα όργανα του EUROCONTROL στα οποία µπορεί να συµµετέχει, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
παρουσιάζει τις θέσεις της, µέσα στο πλαίσιο της αρµοδιότητας της, σύµφωνα µε τους θεσµικούς της 
κανόνες. 
 
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δε µπορεί να παρουσιάζει υποψήφιους για απόκτηση της ιδιότητας του 
µέλους εκλεγµένων οργάνων του EUROCONTROL, ούτε µπορεί να παρουσιάζει υποψήφιους για να 
αναλάβουν καθήκοντα εντός των οργάνων στα οποία έχει δικαίωµα να συµµετέχει. 
 
 

Άρθρο 6 
 

1. Για αποφάσεις σε θέµατα στα οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα και 
για τους σκοπούς εφαρµογής των κανόνων που προβλέπονται στο άρθρο 8 της Σύµβασης, η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ασκεί τα δυνάµει της Σύµβασης δικαιώµατα ψήφου των κρατών µελών 
της και οι απλές και σταθµισµένες ψήφοι που εκφράζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σωρεύονται για 
τον καθορισµό των πλειοψηφιών που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο 8 της Σύµβασης. Όταν 
ψηφίζει η Κοινότητα τα κράτη µέλη της δεν ψηφίζουν. 

 
 Προκειµένου να καθορισθεί ο αριθµός των Συµβαλλοµένων Μερών της Σύµβασης που 

απαιτείται για την υποβολή αιτήµατος για λήψη απόφασης µε την πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων, όπως προβλέπεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η 
Κοινότητα θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τα κράτη µέλη της, που είναι µέλη του 
EUROCONTROL. 
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 Μία απόφαση που προτείνεται σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο θέµα, επί του οποίου καλείται να 
ψηφίσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αναβάλλεται εφόσον αυτό ζητηθεί από ένα Συµβαλλόµενο 
Μέρος της Σύµβασης που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με την αναβολή αυτή 
δίνεται η δυνατότητα να γίνουν διαβουλεύσεις µεταξύ των Συµβαλλόµενων Μερών της 
Σύµβασης, µε τη βοήθεια της Υπηρεσίας του EUROCONTROL, σχετικά µε την προτεινόµενη 
απόφαση. Σε περίπτωση παρόµοιου αιτήµατος, η λήψη της απόφασης µπορεί να αναβληθεί για 
έξη µήνες κατά ανώτατο όριο. 

 
2. Όσον αφορά αποφάσεις επί θεµάτων στα οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει αποκλειστική 

αρµοδιότητα, τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ψηφίζουν σύµφωνα µε τα δικαιώµατα 
ψήφου τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της Σύµβασης, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν 
ψηφίζει. 

 
3. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πληροφορεί, κατά περίπτωση, τα λοιπά Συµβαλλόµενα Μέρη της 

Σύµβασης για τις περιπτώσεις, στις οποίες, αναφορικά µε τα διάφορα θέµατα τα εγγεγραµµένα 
στις ηµερήσιες διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης, του Συµβουλίου και των λοιπών οργάνων 
λήψης αποφάσεων, στα οποία η Γενική Συνέλευση και το Συµβούλιο έχουν εκχωρήσει εξουσίες, 
θα ασκήσει τα δικαιώµατα ψήφου που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω. Η υποχρέωση 
αυτή ισχύει επίσης και όταν οι αποφάσεις λαµβάνονται µε αλληλογραφία. 

 
 

Άρθρο 7 
 

Το πεδίο αρµοδιότητας που µεταβιβάζεται στην Κοινότητα περιγράφεται µε γενικούς όρους σε µία 
γραπτή δήλωση που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά το χρόνο υπογραφής του παρόντος 
Πρωτοκόλλου. 
 
Η δήλωση αυτή µπορεί να τροποποιείται, εφόσον είναι ανάγκη, µε γνωστοποίηση εκ µέρους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς τον EUROCONTROL. Η εν λόγω δεν αντικαθιστά ούτε περιορίζει µε 
οποιοδήποτε τρόπο τα θέµατα που µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο γνωστοποιήσεων 
αρµοδιότητας της Κοινότητας που προηγούνται της λήψης αποφάσεων µέσα στον EUROCONTROL, 
µε τυπική ψήφιση ή µε άλλο τρόπο. 
 
 

Άρθρο 8 
 

Το άρθρο 34 της Σύµβασης εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε διαφορά που µπορεί να προκύψει µεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων Συµβαλλοµένων Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου ή µεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων Συµβαλλοµένων Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου και του EUROCONTROL, 
σχετικά µε την ερµηνεία, την εφαρµογή ή την εκτέλεση του παρόντος Πρωτοκόλλου, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την ύπαρξη, την ισχύ ή τον τερµατισµό του. 
 
 

Άρθρο 9 
 

1. Το παρόν Πρωτόκολλο ανοίγεται για υπογραφή από όλα τα κράτη τα υπογράφοντα το 
Πρωτόκολλο ενοποίησης της ∆ιεθνούς Σύµβασης EUROCONTROL της σχετικής µε τη 
συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, της 13ης ∆εκεµβρίου 1960, όπως 
τροποποιήθηκε κατ’ επανάληψη, το οποίο άνοιξε για υπογραφή στις 27 Ιουνίου 1997 και το 
οποίο καλείται στο εξής “το Πρωτόκολλο ενοποίησης της Σύµβασης”, και από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. 

 
 Ανοίγεται επίσης, πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του, για υπογραφή και από κάθε 

κράτος, δεόντως εξουσιοδοτηµένο να υπογράψει το Πρωτόκολλο ενοποίησης της Σύµβασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ του Πρωτοκόλλου αυτού. 
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2. Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα κύρωσης, 

αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στην Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου. 
 
3. Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει µετά την κύρωση, αποδοχή ή έγκρισή του, αφενός από 

όλα τα υπογράφοντα κράτη, τα οποία επίσης υπογράφουν το Πρωτόκολλο ενοποίησης της 
Σύµβασης, η εκ µέρους των οποίων κύρωση, αποδοχή ή έγκριση απαιτείται προκειµένου να τεθεί 
σε ισχύ το Πρωτόκολλο ενοποίησης της Σύµβασης, και αφετέρου από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, την πρώτη µέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου 
εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, µε την προϋπόθεση ότι το Πρωτόκολλο ενοποίησης 
της Σύµβασης έχει τεθεί σε ισχύ την ηµεροµηνία αυτή. Εάν δεν πληρούται ο όρος αυτός, θα 
αρχίσει να ισχύει την ίδια ηµεροµηνία µε αυτή του Πρωτοκόλλου ενοποίησης της Σύµβασης. 

4. Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει όσον αφορά αυτά τα υπογράφοντα κράτη, τα οποία 
έχουν καταθέσει τα κατ’ ιδίαν έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης µετά την έναρξη ισχύος 
του, την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την κατάθεση του σχετικού εγγράφου 
κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης. 

5. Η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου θα γνωστοποιεί στις κυβερνήσεις των λοιπών 
υπογραφόντων το παρόν Πρωτόκολλο κρατών και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κάθε υπογραφή, 
κάθε κατάθεση εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης και κάθε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος Πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 ανωτέρω.  

 
 

Άρθρο 10 
 

Κάθε προσχώρηση στη Σύµβαση µετά την έναρξη ισχύος αυτής επέχει επίσης θέση συναίνεσης για 
δέσµευση από το παρόν Πρωτόκολλο. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 40 της Σύµβασης ισχύουν 
επίσης και για το παρόν Πρωτόκολλο. 
 
 

Άρθρο 11 
 

1. Το παρόν Πρωτόκολλο θα παραµείνει σε ισχύ για αόριστο χρόνο. 

2. Εάν όλα τα κράτη µέλη του EUROCONTROL, µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποχωρήσουν 
από τον EUROCONTROL, η γνωστοποίηση αποχώρησης από τη Σύµβαση καθώς και από το 
παρόν Πρωτόκολλο, θα θεωρείται ότι έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα µαζί µε τη 
γνωστοποίηση αποχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγρ. 2 της Σύµβασης, του 
τελευταίου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αποχωρεί από τον 
EUROCONTROL. 

 
 

Άρθρο 12 
 

Η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου φροντίζει ώστε να καταχωρηθεί το παρόν Πρωτόκολλο στη 
Γενική Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωµένων 
Εθνών και στο Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 83 της Σύµβασης περί ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 
7 ∆εκεµβρίου 1944. 
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