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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2559 τ ης 30ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί τ ης Διεθνούς Συμβάσεως E UROCONTROL και της Πολυμερούς Συμφω
νίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτ ικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
'Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 215 του 1990
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ E UROCONTROL, ΤΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙ
ΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙ
ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
EUROCONTROL ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960, ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΡ
ΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ E UROCONTROL ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΠΙ
ΚΥΡΩΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ
ΤΕΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΙΣ 12
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Διεθνής Σύμβαση E UROCONTROL, η Προοίμιο.
Σχετική με τη Συνεργασία για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας υπο
γράφηκε στις Βρυξέλλες στις 13 Δεκεμβρίου 1960, τροποποιήθηκε με το
Πρόσθετο Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Ιουλίου
1970 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο που υπο
γράφηκε επίσης στις Βρυξέλλες στις 21 Νοεμβρίου 1978.
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η τροποποιημένη κατά τα ανωτέρω Σύμβαση
EUROCONTROL τροποποιήθηκε εκ νέου με το Πρωτόκολλο που
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Φεβρουαρίου 1981 ΚΑΙ ότι το
Πρωτόκολλο αυτό με τα τρία Παραρτήματα του και το Ενιαίο Κείμενο
των Διατάξεων της Διεθνούς Συμβάσεως E UROCONTROL αποτελούν
το ισχύον σήμερα κείμενο της Διεθνούς Συμβάσεως της Σχετικής με τη
Συνεργασία για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας.
(1927)
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Πολυμερής Συμφωνία η Σχετική με τα
Τέλη Διαδρομής, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Φεβρουαρίου
1981, αντικατέστησε αυτήν που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 8 Σεπτεμ
βρίου 1970.
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το άρθρο XXXIII του Πρωτοκόλλου των
Βρυξελλών του 1981 και το άρθρο 36 του Ενιαίου Κειμένου των
Διατάξεων της Συμβάσεως E UROCONTROL επιτρέπουν την προσχώ
ρηση στο Πρωτόκολλο και τη Διεθνή Σύμβαση E UROCONTROL.
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το άρθρο 28 της Πολυμερούς Συμφωνίας της
Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής επιτρέπει την προσχώρηση στη
Συμφωνία αυτή.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ' αρ. 31.369
Απόφαση του της 16ης Φεβρουαρίου 1989 ενέκρινε την υποβολή
αίτησης από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για συμμετοχή της στο
EUROCONTROL και κατ* επέκταση και κατ' ανάγκη την προσχώρηση
της στην Πολυμερή Συμφωνία τη Σχετική με τα Τέλη Διαδρομής.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Μόνιμη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας με την υπ' αρ. 47 Απόφαση της
24ης Φεβρουαρίου 1989 ομόφωνα αποδέχτηκε την αίτηση αυτή.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει
τα ακόλουθα:
Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως
τω
°ί· E UROCONTROL και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα
Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικός) Νόμος του 1990.
Ερμηνεία.
2. Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου—
«Ενιαίο Κείμενο της Συμβάσεως E UROCONTROL» σημαίνει το
κείμενο της Συμβάσεως E UROCONTROL, όπως τροποποιήθηκε κατ*
αρχήν με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο των Βρυξελλών της 6ης Ιουνίου
1970, στη συνέχεια με το Πρωτόκολλο των Βρυξελλών της 21ης
Νοεμβρίου 1978 και τελικά με το Πρωτόκολλο των Βρυξελλών της
12ης Φεβρουαρίου 1981 και καταρτίστηκε σε ενιαίο κείμενο στις
Βρυξέλλες στις 12 Φεβρουαρίου 1981*
«Παραρτήματα» σημαίνει τα τρία Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου
και ειδικότερα το Παράρτημα 1, περί του Καταστατικού της Υπηρε
σίας, το Παράρτημα 2, περί των Περιοχών Πληροφοριών Πτήσεως,
και το Παράρτημα 3, περί των Μεταβατικών Διατάξεων, οι οποίες
καλύπτουν τη μετάβαση από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις κάτω από τη
Διεθνή Σύμβαση του EUROCONTROL, τη Σχετική με τη Συνεργασία
για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 1960, στις
ρυθμίσεις κάτω από τη Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτό
κολλο·
«Πολυμερής Συμφωνία» σημαίνει την Πολυμερή Συμφωνία, τη
Σχετική με τα Τέλη Διαδρομής, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις
12 Φεβρουαρίου 1981
«Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις
Βρυξέλλες στις 12 Φεβρουαρίου 1981 και με το οποίο τροποποιείται η
Σύμβαση E UROCONTROL·
«Σύμβαση E UROCONTROL» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση
EUROCONTROL τη Σχετική με τη Συνεργασία για την Ασφάλεια
της Αεροναυτιλίας που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 13 Δεκεμ
βρίου 1960.
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3.—(1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνονται το Πρωτόκολλο, τα
Παραρτήματα, το Ενιαίο Κείμενο της Συμβάσεως E UROCONTROL και
η Πολυμερής Συμφωνία.
(2) Τα κείμενα του Πρωτοκόλλου, των Παραρτημάτων, του Ενιαίου
Κειμένου της Συμβάσεως E UROCONTROL και της Πολυμερούς Συμφω
νίας εκτίθενται σε πρωτότυπο στη γαλλική στο Μέρος Ι του Πίνακα και
σε μετάφραση στην ελληνική στο Μέρος II του Πίνακα:
Νοείται ότι, σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του στη γαλλική πρωτό
τυπου κειμένου και του στην ελληνική μετάφραση κειμένου, κατισχύει
το στη γαλλική πρωτότυπο κείμενο.
4.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς
προς ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο, το
Πρωτόκολλο, τα Παραρτήματα, το Ενιαίο κείμενο της Συμβάσεως
EUROCONTROL και την Πολυμερή Συμφωνία, χρειάζεται ή είναι
δεκτικό καθορισμού.
(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή
απόρριψη τους σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεση. Αν η
Βουλή εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών
περάσει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημε
ρίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της
δημοσίευσης τους.

Κύρωση.

πίνακας,
ΜΈΡΟς Ι
ΜΈΡΟς π.

Έκδοση,
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΜΕΡΟΣ II
PROTOCOLE
ΛΜΚΝΙΜΝΐ Ι .Λ C ONVENTION INTERNATIONALE DE C OOPERATION
POUR Ι.Λ SEC URITE Ι)Ε LA NAVIGATION AERIENNE «EUROC ONTROL»
DU 13 DEC EMBRE 1960

Ι.Λ REPUHLIQUE lEDERAI.E ITALLEMAGNE,
IE ROYAUME 1)1. HEI.GIQUE,
I.Λ REPUIIUQ.UE IRANCAISE,
/./· ROYAUMEUNI HE GRANM.RRETAGNE ET WRLANOE D U NORD ,
LIRLANDE,
/./: GRAND-nUCIIE />/·: LUXEMBOURG,
/./· ROYAUME D EJi PAYSIiAS,
LA REPUItLIQUE PORTUGAISE,
C.onsnlcraiit que I evolution dc la circulation acrienne exige unc revision de la C onvention Internationale
de cooperation pour la sccurite ile la navigation acrienne « F.UROCONTROL » clu 13 decembre 1960 visant a
in.staurcr un systcmc dc controlc acricn europecn organise en com train par les Etats membres en ce qui con
ccrne la circulation acrienne generate dans I'espacc aencn supcrieur,
CoiisiiU'nmt ιμιΊΐ est souhaitable clc poursuivre et de renforcer la cooperation entre les Etats dans le cadre
d'EUKOCONTROL, uotamment par ('elaboration d'objectifs communs a long terme et de plans a moyen terme,
en consultation avec les usagcrs tics services dc navigation acrienne, en vtie d'assurcr I'cificacite maximale au
moindrc coin dc la (ourniturc des services dc navigation acrienne,
Desitcux d'clargir et tie renforcer la cooperation avee d'autrcs Etats qui sont intercsses a la realisation des
rdclics conficcs a EUROC ONTROL en vue d'amcliorcr son efficacite. notamment en ce qui concerne la gestion
des courants dc trafic,
Desircnx d'encouraper les Etats intercsses a devenir membrcs d'EUROC ONTROL,
Sunt ctiiwenus des dispositions qui suivent :

Article I

li C onvention iniernationalc dc cooperation pour la sccurite de la navigation aerienne « EUROCONTROL »
du 13 decembre I960, telle que modificc par 1c Protocolc additionncl signe a Bruxclles Ic 6 juillet 1970 modifid
luimcmc par Ic 1'rotocolc signe a Bruxclles Ic 21 novembre 1978, ciaprcx denommic « la C onvention », est
amendec scion les dispositions des articles suivants.

Article II
L'Article 1 dc la C onvention est rcmplacd par les dispositions suivantes ;
« Article 1
1. IJCS Parties contractantcs conviennent de renjorcer ieur cooparation dans le dorr.aine de la naviga
tion airiennc et dc dcvcloppcr leurs att'witis communes en ce domaine, en tenant dameni compte
des noccssitds de la defense, tout en assurant a tons les usagers de Pespace adrien le maximum de
liberie compatible avec le niveau de sicuriti requis. Elles conviennent en consequence .·
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(a) de fixer dcs objeilifs cuinntims a long terme en tuaiiere de itarigitliim aerienne et, dans ce cadre,
d'etnblir tm plan commun a inoyen terme pot Iant stir les services el installations de la circula
tion aerienne;
(h) d'claborcr des plain communs relalifs an 'perfectiounement des personnels, aux procedures ct aux
programmes de recherche et de developpement concernant les installations et services visum a
assurer la securite, I'efjicaciti et I'icoulement rapide de la circulation aarienne;
(c) de se concerter stir loute autre mesure niccssaire pour assurer icemdement
trafic airien;

sur et ordtmiic du

(d) de constituer tin funds commurt d'expirience relatif aux aspects opirationnel, technique et finan
cier de la navigation acrienne:
(e) de coordonner leurs activitis en ce qui concerne la gestion des courarits de trafic airien en met
tant sur pied un systeme international de gestion des courants de trafic en vue d'assurer /'utili
sation la plus efficace de I'espace aerien.
2. Elles instituent a cet ejfet tine « Organisation europienne pour la securite de la navigation airienne
(EUROCONTRUl.)
». ciapres denommie « ΐ Organisation *, qui agira en cooperation avec les auto·
ritis nationales civiles et tnilitaires. Cel!eci comporte deux organes :
— line « Commission pertnanente pour la sicitriti de la navigation airienne », ciapris dinommee
« la Commission >·, qui const it ite I'organe responsable de la politique ginirale de [Organisation;
— tine ' Agerice pour la securite" de la navigation airienne », ciapres denommie «I'Agence ». J ont
les. Statuts figment a Vannexe 1 a la prisente Convention. L'Agence constitue I'organe charge de
I'execution des tJ ches qui sont f'txees par la presente Convention, ou qui, en application de
cellesci, lui sont confiees par la Commission.
.?. l^e siege de {'Organisation est fixi ά Bruxelles. »

Article III

L'articlc 2 Je la Convention est abrogc. L'article 6 de la Convention Jcvicnt Particle 2 ainsi nklige :
« Article 2
I. /.'Organisation est chargie des taches suivantes :
(a) analyser les besoins futurs du trafic airien ainsi que les nouvelles techniques requises pour ripon
dre ά ces besoins;
(b) elaborer et adopter des objectifs communs a long terme en matiere de navigation aerienne;
(c) coordonner les plans nationaux a moyen terme pour aboutir a I'etablissement d'un plan com
mun a moyen terme port ant sur les services et installations de la circulation aerienne dans le
cadre des objectifs a long terme merittonne's au'(b) cidessus;
(d) promouvoir des politiques communes en matiere de systcmes de navigation aerienne au sot et
de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aerienne;
(e) vtudier et promouvoir les mesures propres <J accroitre la rentabiliti et I'efficaciti darts le domaine
de la navigation aerienne;
(I) promouvoir et executer des etudes, des essais et des experimentations tottchant la navigation
aerienne; rassentbler et diffuser le resuttat des it tides, des essais et des expirimentations effec
tuis par les Parties contractantes dans le domaine de la navigation airienne;
(g) coordonner les programmes de recherche et de developpement des Parties contractantes relatifs
aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aerienne;
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(b) examiner les questions relevant Hu domaine de la navigation aerienne mises a I'etude par
. POrganisalion de Γ Aviation Civile Internationale ott par tPantres organisations intcrnationale:
Iraitant de I'aviatioit civile;
(i) elndicr les atnendemenls an χ plans regionaux de navigation aerienne a presenter a /'Organisa
tion de Γ Aviation Civile Internationale;
(i) rxecnter timte autre uiche qui pourrait hit etre confine en application du (c) dit paragraphe 1
tic Particle I;
(k) assister les Parties contractantes et les fiats tiers tutoresses dans la creation el la mise en autre
ttun sytsteme international dc gestion des courants de Irafic aerien;
(I) etablir et percevoir les redcvanc.es impose"es aux usagers des services de la navigation aerienne.
conformemenl α Γ Accord multilateral relatif aux redefanecs de route et pour le com. pie des
Parties contractilities et des Vials tiers parties <) cet Accord.
Des accords particuliers pcuvent etre conclus entre {'Organisation et des Etats lion memhres inte
rests a participer α ΐexecution de ces laches.
1. V'Organisation pent etre chargee, a la demande (time ou de pltisiettrs Parties contractantes, des
laches snivanles .
(a) assisler lesdiles Parties, dans /'execution dc laches specifiqnes de navigation aerienne, tcllrs que
la conception et la realisation a"installations et services de circulation acrienne;
(h) ftmruir et exploiter, en totalito ou en partie, les installations et les services de circulation
acrienne, {tout le comptc desdites Parlies;
(c) assisler leulites Parties en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposics
par ccllesci. aux usagers des services de la navigation aerienne el qui ne relh'cnl pas dc I'Accord
multilateral relatif aux redevances de route.
I'execution de lelles lacbes est regime darts cbaque cas par. des accords particuliers conclus entre
I'Orgaiiistilion et les Parlies intercssces.
.?. /.'Organisation petit en outre, a la demande d'ttn an de plusieurs Etats no» ntembres, etre cbargee
des laches suivantes :
(a) assisler lesdits Flats en ce qui concerne la geslion des courants de Irafic airien, la planification
el la fournilure des services et equipemenls de navigation aerienne;
(h) assisler lesdits Vials en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposees par
ces Vials aux usagers des services dc la navigation acrienne el qui ne rcltvcnt pas de I'Accord
multilateral relatif aux redevances de route.
I'execution de lelles laches est reglie dans cbaque cas par des accords particuliers conclus entre
I'Orgauisaliun et les Etats intcressds. »

Article IV
Les articles .1 ct 37 dc l:i C onvention sow regroupes dans un nouvel article 3 ainsi rcdigc :
« Article 3
I. La prcscnle Convention s'applique aux services de la navigation adrienne de route et aux services
■ cntntexes d'approcbe et d'acrculrome afferents a la circulation aerienne dans les Regions d'lnfor
mation de Vol enutnerces α Γ Annexe 2.
I. I'nnte modification qu'uirc Partie conlractitnle snuhaile appnrlcr a Li lisic de ses Regions d'lnfor
malion de Vol figurant a I'Annexe 2 est subordonnoe ct Ρaccord unanime de la Commission
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lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les Unities de Γ estate airien convert par la Convention;
toute modification qui n'a pas un lei effet sera notifiee a I'Organisation par hi Parlie contrac
tante interessee.
3. Au sens de la presente Convention, {'expression « circulation aerienne » vise celle des aeronefs
iivils, aittsi que des aeronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux proce
dures de {'Organisation de Γ Aviation Civile Internationale. »

Article V
(.'article 5 de la C onvention est remplacc' par les dispositions stiivantcs :
 Article 5
1. Ijj Commission est composee de representants des Parlies contractantes. Chaque Partie contrac
tante petit se faire representer par plusieurs delegues a fin de permettre notammenl la representa
tion des interets de I'aviation civile el de la defense nationale, mats ne dispose que d'tni ieul
droit de vote.
2. Pour I'applkation du [1) du paragraphe 1 de Particle 2, la Commission. est elargie aux repre
sentants des Etats non membres de {'Organisation qui sont parlies a I'Accord multilateral relatif
aux redevances de route. La Commission ainsi elargie pi end ses decisions dans les conditions fixees
par cet Accord.
J. Si des dispositions a cet effet sont prevttes dans d'autres accords conclus pat (Organisation divi
des Etats tiers conformiment au paragraphe 1 de Particle 2, notamment pour la gestion des cou
rants de trafic, la Commission sera olargie el prendra ses decisions dans les conditions prevues
par ces accords. »
Article VI
I.'article 7 de la C onvention devicnt Panicle 6 ainsi rcJi'gc :
 Article 6
1. Pour I'accomplissement des laches devalues a {'Organisation par le paragraphe I de Particle 2,
la Commission prend les mesures suivantes:
(a) a I'egard des Parties contractantes :
elle prend une decision :
— dans les cas mentionnes aux (b) et (c) du paragraphe 1 de Particle 2;
— dans les cas mentionnes aux (a) et (d) a (k) du paragraphe 1 de Particle 2 lorsqu'elle estime
necessaire que les Parties contractantes s'engagent dans une action commune; elle petit
aussi. dans ces cas, formuler une recommandation aux Parties contractantes;
(It) a I'egard de PAgence :
— elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d'hwestissemenl ft de tia
vail porlant sur plusieurs amides que lui presente PAgence pour I'accomplissement des taches
mentionnees au paragraphe 1 de Particle 2, ainsi que le budget et le rapport d'activite; elle
adresse ά PAgence des directives, lorsqu'elle t'estime necessaire, pour I'accomplissement des
laches qui lui sont confides;
— elle prend Unites mesures necessaires dans t'exercice du pouvoir de tutelle dout elle dispose
en vertu de la presente Convention el des Statuts de PAgence;
— elle dontte decharge a PAgence de sa gestion relative au budget.
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2. hi Commission, en outre :
(a) appromie Ic slatul adminislralif du personnel et Ic rrglcment financier ainsi que les mesures λ
prendre en application du paragrapbe 2 tie Particle 7. ct du paragrapbe 3 de Particle l') des Sla
tuts de PAgence;
(b) nomine, pour line durce de cinq ans, les incmbres tie ht mission de controle en application du
paragrapbe I de Particle 22 des Statuts de PAgence.
Α. Ι Λ Commission atitorise I'ouvcrturc par ΓAgence de negotiations stir les accords parti'ciitiei's rises a
Particle 2 et approuvc les accords nancies.
4. JJCS rccours devant le tribunal arbitral profit a Particle 31 son! introduits an nnni dc /'Organisa
tion par la Commission. ·

Article VII
(.'article Η Jc la C onvention tlcvicnt 1'articlc 7 ainsi rcciigc :
 Article 7
I. IJK decisions son! prises par la Commission statnant α PunanimiU des Parties contractantes el sont
oldigaloires pour ces dernieres. Toittefois, si tine Partic contraclante notifie <) la Commission que des
raisons imperatives tfinteret national rempecbent de tlonner suite a line decision prise a Punanimito
dans Us domaincs mentionnos aux (b) et (c) du paragrapbe I de Particle 2. elle petit diroger a ladite
decision sous reserve de lui exposer les motifs de cette derogation. D ans un delai de six mois a
compter, de cette notification, la Commission soit rhnse sa decision anterieure, soil decide si cer
taittes conditions on limites doivent s'appliquer a la derogation. D ans Pun et Pautre eas, la decision
a prendre par la Commission exige Punanimild des Parties contractantes.
2. ljt Commission statue sur les mesures privues an (a) du paragrapbe 2 de Particle 6, an paragra
pbe 3 de Particle 6 el an paragrapbe 3 de Particle II a Punanimito des suffrages exprimis.
3. Stiuf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas provus au (b) du para
grapbe I et an paragrapbe 4 de Particle 6 sont adoptees par la Commission a la majorite" des suf
frages exprimes etant entendu que :
— ces suffrages sont affectcs de la pondtration prevtie a Particle S ciapres;
— ces suffrages doivent reprisenter la majorite des Parties contractantes volant.
4. I.es mesures prerucs an (b) du paragrapbe 2 de Particle 6 sont prises par la Commission dans
les conditions prevues au paragrapbe 3 cidessus, sous rdserve que la majorite catadec conformement
a ce paragrapbe atteigne 70 % des suffrages pondercs exprimes.
5. Ijes recommandations sont formulces par la Commission <) la majorite1 des Parties contractantes. >·

Article VIII

I/artiilc i> Jc la C onvention devient Particle 8 ainsi redigo :
« Article 8
1. \A ponderation prcvue a Ρarticle 7 est determinie selon Ic tableau suivanl :
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Pourcentage de la contribution anniiellc d'line Partie contractante
par rapport iiu.x contributions anniielles
de I'ensemble des Parties contractantes

Nombre
de voix

Inferieiir .) I %
De

1

a moins de 2

1
%

I h 2

■/ ni<>ins de .1

De

a mains de 4 'It "L

I

De 4 'It a mains de 6
De 6

2

"L

.1
4

%

5

ιί moins de 7 'It "/»

6

De 7 'It a mains de 9

%

De 9

a mains de 11

%

.

7

De Π

a moms de li

%

9

De I 5

.i moiiis de 15 .

°/<

10

De IS

a moius de IS

"L

11
12

8

De IS

a mains de 21

%

De 21

a moins de 24

%

13

De 24

a moins de 27

%

14

De 27

a moins de 10

%

15

W 1.

„■';.·.

16

2. \Λ fixation initiate du nombre des voix est faite, a compter de I'entree en vigueur dn Protocols
onvert a la signature a D ru.xelles en 19S1, par reference an tableau cidessus et conformement ά
la regie de determination des contributions anntielles des Parties contractantes an budget de POr
ganisatiou qui figure a Particle 19 des Statu!s de PAgence.
■ .?. I'.n His .d'adbesion d'un Etat, it est procide de la meme mani'ere j tine noitvelle fixation du nom
bre de voix des Parties contractantes.
4. II est precede cbaipie annee a line noitvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions pre
rues cidessus. ·
Article IX
Ixs articles Ml ft II dc hi C onvention deviemtent les articles V et 10.

Article X
L'article 12 dc la C onvention devient I'article 11 ainsi redige :
 Article 11

.

.i ,.

/. /../ Commission assure avec les F.tats et les organisations Internationales interessees les relations,,
utiles a la realisation de I'objet de /'Organisation.
2. Ixi Commission est notaiiiment, sans prejudice des dispositions du paragrapbe J de Particle 6 et
de I'article I I, seule competente pour conclure an nom de /'Organisation, avec les organisations
internationales, les Parties contractantes ou les P.tats tiers, les accords necessaires a 1'exeattion
des tacbes de POrganisation prevues a I'article 2.
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.?. Li Commission pcut, sur proposition de ΓAgence, deUguer a cctte derniere la dicision
dcs nrgocialions et de condure Us accords necessaires a Γ execution des taches ptivues
cle 2. ·

d'ouvrir
a I'arti

Article XI
II CM insert Jans 1.1 Convention un nouvel article 12 ainsi rcdigc :
« Artifie 12
IJTS accords entte {'Organisation et uue ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs Etats
mm membra ou tine organisation Internationale, retatifs anx taches pretties a ("article 2 doivent fixer
les taches, droits et obligations respectifs des Parlies aux accords ainsi que les conditions de finance
. tnent et determiner les mesnres a prendre, lb pepvent etre negociis par rAgence dans les conditions
prcvues a** paragraphe 3 de Γarticle 6 et au paragraphe 3 de Γarticle it. »

Article XII
Lei* articles 1.1 ct 14 «k la Convention tout abroges. L'artkle 31 de la Convention devient ('article 13; ('ar
ticle IS dc la Convention devkm Particle 14. L'artide 16 de la Convention est. abrogc.

Ankle XIII
L'artkle 17 de la Convention devknt l'artkle 15 aimi redigc :
« Article tS
Dans le CM oil (Organisation exercerait les taches prevnes au (b) du paragraphe 2 de l'artide 2,
rAgence applique les reglements en vtguew sur Its ten&qim des Parties contractantes et dans les
espitces aewieus pour lesquels la fourmture des services de Ιμ circulation airienne lew est confie* en
rcrtn des accords internationaux auxquels etUs sonf parties. »

Arttck XIV
l.'artklc IX dc la Convention devient ('article 16 ainsi nidige :
* Article 16
Dans le cas ou (Organisation exercerait les taches prevues au (b) du paragraphe 2 de tatticle 2 et dans
la limite des droits confiris aux services de la circulation airienne, rAgence donne aux commandants
dOcronefs tnutes instructions nicessahes. lis sont tenus de s'y cohformer, hormis les cas de force
majeure envisages dans les reglements mentionnis α Γarticle pricident. »

Article XV
l.'artklc 19 de la Convention devient Particle 17 ,iinsi rcdige :
« Artide 17
Dans le cas oil (Organisation exercerait les taches pretties au lb) du paragraphe 2 de l'artide 2, les
infractions a la reglententation de la navigation airienne cotnmises dans Cespace ou la fourmture des
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services de la circulation ai'rienne est confiie ά ΐ Age nee sont constatees dans les procisverbaux par des
agents specialement cornniissiounis par elte ά cet effet, sans prejudice du droit reconnu par les ligisJ a
lions nationales aux agents des Parties contraclantes de cotistater les infractions de mime nature. Let
procisverbaux vises cidcsstts out devanl les tribunaux initiunaitx la meme valetir que ceux dresses par
Us agents natiaiiaii.K ipialiju's pour constater les infractions de meme nature. ·

Article XVI
jl o r insert: Jans Ι» Convection un nouvcl article 18 ainsi redigi :
 Article 18



/. I Μ circulation des publications et des autres supports d'information expediis par {"Organisation ou
destines <i cetleci, et correspondant a ses act'wites officielles n'est sonmise ι) aucune restriction.
1. Pour ses communications officielles et le transfer! de tons ses documents, I'Organisation binificie
d'un traitement aussi favorable que celui accorde par chaque I'artie contractante aux organisations
Internationales similaires. »

Article XVII
I.'article 20 de la Convention est ahrogi et les articles 21, 22 et 23 <lcvieniient les articles 19, 20 et 21.
|).IIIS Ic paragraphc 4 Je I'ancien article 22, la reference a I'article 36 des Statuts de I'Agence est rcmplacec par
unc reference a I'article 25 des Statuts.

Article XVIII
L'article 24 de la Convention devient Particle 22 ainsi redige :
« Article 22
1. L'Agence pent faire appel au concours de personnes qualifies
tantes.

ressortissantes des, Parties contrac

2. les membres du personnel de I'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivanl a leur foyer
beneficient des exceptions aux dispositions limitant Γ immigration et reglant tenregistrement des
etrangers generalement reconnues aux membres du personnel des organisations Internationales
similaires.
3. (a) Les Parties contraclantes accordent, en piriode de crise Internationale, aux membres du personnel
de I'Organisation et aux membres de leur famille vivanl ά leur foyer, les mimes facilitos de rapa
trie'ment que cedes reconnues au personnel des autres organisations internationales;
(b) les obligations du personnel de I'Organisation visavis de celleci ne sont pas affectees par la
disposition du (a) cidessus.
4. II ne pent etre fail exception aux dispositions des paragraphes I et 2 du present article que pour des
motifs tires de I'ordre. de la securiti on de la santi publics.
5. I.es membres du personnel de I'Organisation :
(a) beneficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions
. . reftrcsentatives de services rendus, pour I'importation des effets personnels, meubles ou autres
objets de manages usages quits apportent de I'etranger tors de leur premier itablissement et pour
la reexportation de ces memes effets, meubles et objets, tors de la cessation de leurs fonctions;
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(b) peuvent a loccasioit de leur prise tie fonction sur le lerritoire de I'mie des Parties contractantes,
importer tcmporairemenl en franchise leur voiture automobile persomiellc el cnsiiite, an plus tard
«Ί la.fiu ile letir temps tie service, reexporter re vebicule en franchise, sous reserve, dans rune el
Fiitil'tt.hypftbfsc. <les conditions jugees neccssaires dans tons les cas particuliers. par le Gouverne
incut de la Pdrlie contractantc inlcressce:
Ac) f»ii:s"senl de I'iiwiolabililt'· pour tons lenrs pitpiers el documents offidels.
ft. II '·'«.</ pas fait obligation aux Parties contractantes d'accordcr a lenrs proprcs ressortissants les
facililcs prames aux (a). rt (b) du paragraphe S cidessus.
7.' I.e. \1irectcur General de Γ Agcnce, outre les privileges, exemptions et facilites prevus pour le personnel
de I Organisation, joint de I'lmmunite de juridiction /tour ses aetes, y compris ses paroles el ccrils,
• acconiplis dans le cadre; de son activitf. officiellc; cette immunite nest pas applicable en cas d'in
.. fraction a la rcglemcntalion de la circulation routicre on en cas de dommage cause par un vebicule
Iniappiirteiiaiit mi conduit par lui.
S. Irs Gouvcriicmciits inleresses prenncnl toutes mesmes utiles pour assurer la liberti de transfert des
■ salaires nets, »
Article XIX
U est.insert: «lam tu C onvention tin nollvcl article 23 ninsi rcdigc :
> Article 2.1
. Irs teprcsentimls desParties coitiractantes, dans rexercice de leuts (auctions ainsi qu'an (ours de leurs
ιoyages ά destination nu en prorenaiue du lieu de reunion, jouisseut de Ϊinviolability pour tons leurs
ptipiers et documents offidels: »
Article XX
II C M inscrc daits la C onvention un nouvel article 24 ninsi rldigc:
• Article 24
l:.n raisnn de son regime pruprc de prevnyanee sneiale, I'Organisation, le Directeur Ganeral et les mem
lires du fiersonncl de Γ Organisation son! exemptes de Unites contributions obligatoircs a des organismes
nalimuiux de. prcvoyance sociale sans prijudice des arrangements exist ant cntre I'Organisalion et tine
Partie contractantc lors de I'entree en viguciir du Protocole ouvcrt a la signature a Bruxelles en 1981. »

Article XXI
I .'article 2ft dc \& C onvention est rcntplaec p.ir les dispositions soiv.intcs :
« Article 26
1. (a) Irs hifUillations de I'Organisation sunt tnviotables. les biens e.t avoirs de I'Organisalion sont ex
emptes de tonic requisition, expropriation el confiscation,
(b) Irs archives de [Organisation et tons les papiers et documents offidels lui appartenant sont in
viidables en qnclquc emit nit qu'ils se trouvcnl.
2. Irs biens el avoirs dc [Organisation ne peuvent elre saisis ni faire I'objct de mesures d'execution
forcce. si ce nest par decision de justice. Toutefoii, les installations de [Organisation ne peuvent etre
saisics in faire I'objct dc mesures d'execution forcie.
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.1. Toutefois, pour effectuer les enquetes judiciaires el assurer I'exicution ties decisions de justice dans
leur terriloirc respeclif, les autoritis cumpitentes de I'litat du Siege el des autres pays ou sont
situees ces installations et archives out acces, apres en avoir aviso le D irecteur general de I'Agence.
aux installations et archives de ('Organisation. »

Article XXII
L'unidc 28 de la Convention est ubroge.

Article XXII!
l.'articlc 2V de l;i Convention devient I'article 28 ainsi rcdige :
• Article 28
Dans le cas ou I'Organisation exercerait les inches prevues au (b) du paragraphe 2 de /'article 2, les
accords inlernationaiix et les reglementalions nationales relatifs ά I'acces, au survol et d la securiti du
territoire des Parties contractantes sont obligaoires pour I'Agence qui prend tattles mesures necessaires
ά leur application. »
Article XXIV
L'articlc 30 de la C onvention deviem I'article 29 ainsi rcdige :
« Article 29
Dans le cas ou I'Orgni'iisatioti exercerait les tachesprevues au (b) du paragraphe 2 de Particle 2, I'Agence
est tenue de donner aux Parties contractantes qui en forthulent la demamle, Unites les informations rela
tives aux aerouefs dont elle a 'connaissance dans Vexcrcice de ses fonctions. afin de permettre auxdites
Parties contractantes de controler Ϊapplication des accords intertiaiionaux et des teviements natioitanx. »

Article XXV
L'articlc 32 de la C onvention devient I'article 30.

.··,..·.

Article XXVI
l.'articlc 33 de la C onvention devient I'article 31. "

Article XXVII

L'articlc 34 de la C onvention devient I'article 32; son paragraphe 3 est rcmplace par les dispositions sui
vantcs : ■
« J. Toutefois, les dispositions privues aux articles 1. 11. 19 et 20 des Statuts ciannexis ne sont pas
susceplibles de modification par la Commission..»
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Article XXVIII
l.'articlc 35 do la Convention ilcvicnt Particle 33 ainsi rciligc :
* Article 3i
Ι',ιι ca$ de crise on de guerre, les dispositions de la present c Convention nc pen vent porter attcinte λ la
lilrerte iTaction des Parties contrtictantcs conccmces. »

Article XXIX
l.'articlc 3ft tic l.i Convention ilcvicnt Panicle 34.

Article XXX
l.'articlc 38 ilc la Convention est abroge.

Article XXXI
l.'articlc 39 «Jc la Convention ilcvicnt Panicle 35. Scs paragraplics I et 2 soni rcmplaccs par les dispositions
suivantcs: .
« 1. \Λ presente Convention, telle qn'amendtc par le Protocole ouvert a la signature a Brnxelles en 1981.
est prorogve tPunc durte de vingl arts, a compter de Tentrce en vigueur dn Protocole pricitc.
2. Cette duree sera automat iquement prolongee par periodes de cinq aimers ά ntoins qnune Partie
cemtractante n'ait manifest!' par line notification ecrile an Convernement dn Royanme de liclgiqne,
an intuitu deux ans ai/anl Pexpiralion de la pcritulc en tours, ion intention de mcttre fin ti la Conven
tion. I.e {'toHverne.me.nt dn Royanme de Belgiquc aviscra les Gotivernenieuts des autres Flats parties
a la Convention de ladile notification. »

Article XXXII
L'articlc 40 ile la Convention est aorogc.

Article XXXIII
L'articlc 41 de la Convention ilcvicnt Particle 36. Scs paragraphes 1 el 4 sont rcmplaccs par les dispositions
suivantcs :
« 1. Widhosion ι) la prc.sente Convention, telle qn'ainendee par le Protocole onrert ά la signature Λ Rru
xelles en I'JSI, de tout l'Jal non signataire du Protocole precite, est siihordonnee :
(a) a t'accord de la Commission statuant α Γιιηαιιίηιϊϋ':
(It) an depot concomitant par cet Etat de son instrument d'adbesion α Γ Accord multilateral relatif
an.x redevanccs de route ouvcrt a la signature a Rrn.xclles en I9SJ.
4. I.'adhesion prendra effet le premier jour du deuxieme mois suivant le depot de /'instrument d'adM
sion. »
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Article XXXIV
I.'article 42 Je la C onvention est abrogc.

Article XXXV
I.'Annexe I a l.i C onvention, relative aux Statuts Jc PAgence, est rcniplacee par ('Annexe 1 au present Pro
tocols.·. '
Article XXXVI
(.'Annexe II a la C onvention est rempiacce par I'Annexc 2 au present Protocole intitulec · Regions
J'lnfonnation Jc Vol (article 3 Jc la C onvention) ..

Article XXXVII
I e Protocole Jc signature Jc la C onvention est abrogc.

Article XXXVIII
l.e Protocole aJJitionnel a la C onvention, signe a Brtixelles 1c 6 jtiillet 1970, tel que modi tic par Ic Proto
cole siguc a Bruxcllcs le 21 uovembrc 1978 est amende com me suit :
1. I.cs references aux articles 21 et 22 Jc la C onvention et au paragraphic I Je Particle 22 Je la C onvention
figurant au paragraphc 1 Je Particle 1 Ju Protocole Je 1970 sont rempiacies par les references aux articles 19
ci 20 Je la C onvention telle qu'amenJcc par le Protocole ouvcrt a la signature a Bruxellcs en 1981 et 20,
paragraphs I Jc la C onvention telle qu'amemiec par le Protocole precite.
2. Aux tins J'a|iplicutioii Je Particle 2 Ju Protocole Jc 1978, la reference a Particle 14 des Statuts Je PAgence
figurant an p.iragraplic I Je Particle 3 «in Protocole Jc 1970 est rempiacce par line reference a Particle 12
Jcs Siaiuts Jc I'Agencc figurant a I'Annexc I Jc la C onvention telle qu'ainenJcc par Ic Protocole ouvcrt a
la signature .ι llruxcllcs en 1981.
3. l a reference a Particle 33 Je la C onvention figurant a Particle 5 Ju Protocole Jc 1970 est rempiacce —
par line reference a Particle .11 Jc la C onvention telle qu'amenJcc par le Protocole ouvcrt a la signature a
Kruxcllcs en 1981.
4. l.a reference .'< Panicle 41 Jc la C onvention figurant au\ paragraphes 1 et 2 Jc Particle 8 Ju Protocole
Jc 1971) est rempiacce par uue reference a Particle 36 Jc la C onvention telle qu'amenJcc par Ic Protocole
ouvcrt a la signature a Bruxellcs en 1981.

Article XXXIX
les dispositions transitnires relatives au passage Ju regime Jc la C onvention au regime Je la C onvention
anicuJee par le present Protocole font I'objet Je Ρ Annexe 3 au present Protocole.

Article XI.
I. 1* present Protocole est ouvert a la signature de tous les Ktats parties a la C onvention jusqu'au 2R fivrier
1981.
II est cgalement ouvcrt, avant la Jate Je son entree en vigueur, a la signature Je tout autre Etat invite a
la C onference diplomatique au cours Je laquellc il a etc aJoptc, et Jc tout autre Ktat autorise a le signer par
la C ommission pcnnancntc statuant a I'unanimitc.
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2. l.c present Protocolc scrn soiimis η ratification. Lcs instruments dc ratification scront deposes auprcs du
(ioiivcrncment tin Royaume dc Rclgiqiic.
3. lx present Protocolc cntrcra en viguetir Ic 1" mars 1983 pour autant que tons lcs F.tats parties a la C on
vention Patent ratific a vain ccttc date. Si cctte condition η'est pas reniplic, ii cnircra en vigucur soit le
I" juillet soit le I" Janvier qui suit la date du depot du dernier instrument dc ratification, scion que cc depot a
eu lieu nu tours du premier on du dcuxiemc semestre de I'annee.
4. Pour tout Ktat signatairc du present Protocolc qui η'est pas panic a la C onvention ct dont I'instrument
tie ratification est depose aprcs la date dc I'cntrce en vigucur du present Protocolc, celuici cntrera en vigucur
le I" jour du dcuxiemc mois suivant la date du depot de son instrument dc ratification.
5. Tout Ktat signatairc du present Protocole qui n'est pas panic a la C onvention, devicnt, par la ratification
dc cc Protocolc, cgalcmcnt panic a la C onvention amendec par Ic Protocole.
A. lx (ioiivemcment du Royaume dc Bclgique notificra aux Goiivcrncmcnts des autrcs F.tats parties a la C onven
tion et tie tout Ktat signataire du present Protocole, toutc signature, Ic depot de tout instrument dc ratification,
el toutc date d'entrec en vigucur du present Protocole conformement aux paragraphes 3 et 4 cidessus.

Article XLI
La ratification du present Protocole vaut ratification dc I'Accord multilateral rclatif aux redevanecs de
rmitc otivcrt a la signature en 1981.
Article XLH
La C onvention ct le present Protocolc constituent un seul et meme instrument qui sera denomme · C onvcn
rion Internationale dc cooperation pour la sccurite de la navigation acrienne F.UROC ONTROL amendee a
Bruxcllcs en 1981 ·.
Article XLIII
Ix Gouverncmcnt du Royaume dc Bclgique fcra enrcgistrer Ic present Protocole a υ ρ res du Secretaire Gene
ral des Nations Unies, conformement a Particle 102 de la C harte des Nations Unies ct aupr£s du C onseil de
■Organisation de I'Aviation C ivile Internationale, conformement a Particle 83 dc la C onvention relative a
I'Aviation C ivile Internationale signcc a C hicago le 7 decembre 1944.
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ΛΝΝΕΧΙΪ 1
Statins de I'Agence

Article 1
Ι.'Λμακο iustiiucc pnr I'ArttcIc 1 dc la Convention est regie par les presents Statins.

Article 2
1. L'Agcncc constituc I'orgnnc charge dc Pcxccution des laches qui lui sont confices par la Convention ou par
In Commission.
2.

Lors(]u'cllc assure des services dc navigation acrienne, I'Agence a pour objectifs:

(a) d'eviter les abordages cntre aironefs;
(1>) d'nssurcr Pccoiilcmcnt ordonnc' ct rapidc dc la circulation acrienne;
(c) dc fonrnir les avis ct les renseigncments utiles a Pexecution sure ct efficace des vols;
(J) d'akrter les organcs approprids lorsquc les acronefs ont besoin de I'aide des services dc recherche ct dc sau
vctagc, ct dc prctcr a ccs organcs Ic concours ndcessaire.
λ.

L'Agcncc met en place les moyens ncccssaires a Pexecution de ses missions et en assure le bon fonctionnement.

4. A cctte (in, I'Agence travaille en etroite collaboration avec les autorites militaires, afin de satisfaire le plus effi
c.iccnimt ct Ic plus cennomiqucment possible les besoins de la circulation aerienne et les besoins particulars de
I'avintion militairc.
5. Tour I'cxcrcicc dc sn mission, sous reserve des conditions prevues au paragraphe 2 de Particle 7 ciapres, die
pout notamment cnnstrtiirc ct exploiter les batiments et installations qui lui sont ncccssaires, en particulier des cen
tres dc recherche ct d'experimentation de la circulation acrienne, dc gestion des courants de trafic aerien et des
ccolcs servant an perfcctionncment ct a la specialisation du personnel des services dc la navigation acrienne. Elle '
fait ncaitmnins appcl aux services techniques nationaux ct utilise les installations nationales existantes chaque fois
c|tic ccia est possible, afin d'eviter tout double emploi.

Article 3
Sous reserve des pouvoirs rcconnus a la Commission, I'Agence est administrde par un Comitd de gestion,
ciapres denomme « Ic Comitc » ct par un Directeur General.

Article 4
1. l.c Comitc est compose de rcprcscntants de chacune des Parties contractantes, qui peut nommer plusieurs
represcntaurs afin de pcrmcttrc notamment la representation des intcrets de I'aviation civile et de la defense natio
nalc, mais dont Tun sculcment a voix deliberative. Ce dernier est un haut fonctionnaiie exercant dans son pays des
responsabilitcs dans le domainc de la navigation aerienne. Chaque reprlsentant est pourvu d'un suppliant, qui
Ic rcprcscntc valablement en cas d'empechement.
2. Pour I'application du (I) du paragraphe 1 dc Particle 2 de la Convention, le Comite* est dlargi aux represen
tants des Kt.its non membrcs dc ('Organisation qui sont parties a PAccord multilateral relatif aux redevances de
route. Ix Comitc clargi prend ses ddcisions dans les conditions fixdes par cet Accord.
3. Si des dispositions a cct effet sont prdvues dans d'autres accords conclus par I'Organisation avec des Etats
tiers coniormement au paragraphe 1 de Particle 2 de la Convention, notamment pour la gestion des courants de
trafic, Ic Comitc sera clargi ct prendra ses decisions dans les conditions prdvues par ces accords.
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Article 5
1. Lc Comite delibcrc valablcmeut lorsque au mains tons les representams des Parties contractantes ayant voix
deliberative sauf un »ont presents.
2. Si CC quorum n'e.st pas attciut, la deliberation est remise a line seance ultcriciire, qui fait Pobjet d'une nouvcllc.convocation ct nc pent se tenir au plus tot que dix jours aprcs la prccedente; pour la dcuxicmc deliberation,
lc quorum cxigc est dc la moific au moms des reprcsentants ayunt voix deliberative.

Article 6
1. Lc Comite claborc son rcglemcnt interieur, qui fixe- notamment les regies rcgissant ('election d'un President
et d'un Vice-President, ainsi que la designation d'un Secretaire.
2. Lc rvglcmcni com pone des dispositions relatives aux incompatihiliies. II prevoit en outre que les convocations
aux seances seront envoyees par Icttre on, en cas d'urgence, par telegramme, ct comprendront I'ordre du jour.
\.

I.e rc-glcment est soumis a ('approbation de la Commission.

Article 7
1.

Le Comite statue sur ^organisation dc I'Agencc, qui doit £ire proposee par le Directeur General.*

2. II soumet toutcfois a l'approbation de la Commission les ntcsures a prendre en application du paragraphs 5
de Particle 2 ci-dessus.
Article 8
. Lc Comite rend compte chaque annee a la Commission des activites et de la situation financiere de I'Organisation.
Article 9
1. Ix Comite claborc des programmes d'investissement et de travail portant sur plusicurs an nets, a la demande
de la Commission. Its sunt soumis a l'approbation de celle-ci.
2. En particulicr, en vue de les soumettre a l'approbation de la Commission qui stattie conform£ment a la
Convention, le Comite :
(a) prc'parc lc programme des taches prevu aux (a), (c), (f) et (j) du paragraplic 1 dc Particle 2 de la Convention;
(b) clabore les objectifs communs a long terme prevus au (b) du paragraphs 1 de Particle 2 de la Convention;
(c) cuidic les programmes de recherche et de developpemcm prevus au (g) du paragraphe 1 dc Particle 2
de la Convention;
(d) ilabore les plans communs a moyen terme prevus au (c) du paragraphe 1 de Particle 2 de la Convention,
ainsi que les politiques communes en matierc de systeme au sol ct de bord et de formation des personnels
prevues au (d) du paragraphe 1 dudit article;
(e) adopte les accords prevus a Particle 2 de la Convention;
(0

procede aux etudes prevues aux (h) et (i) du paragraphe 1 de Particle 2 de la Convention.

3. Le Comiti prend, dans la limite de la delegation cventuelienient faite pur la Commission en application du
paragraphe 3 dc Particle 11 dc la Convention, la decision d'ouvrir des negociations en vue de la conclusion des
accords prevus a Panicle 2 de la Convention et approuve, le cas ccheant, les accords negocics.
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Article 10

I.c Comitc cl.ii'orc el souinct a I'approtiation tie In Commission :
mi regkmeru pour les appcls d'nffrrs ct In passaiion tics marches rclatifs ,ΐ 1.1 fourniliirc des Mens ct ser
vice·: ή lOrgniiisation, ainsi tptc les conditions rcgissant ccs marches;
le cahier ties prescriptions generates applicnlilcs mix marches relntifs a la foumiturc dc services par ('Orga
nisation.
Article

II

t.c Comitc ilahore ct sotimet a ('approbation tie la Commission, le reglcmcnt financier qui fixe notamment
Its procedures comptahlcs a suivrc en matierc tie icccttcs et tic depenses, les conditions rcgissant le.verscment des
contributions nationales ainsi que les conditions tie recotirs a 1'ciiiprtint par ('Organisation. '

Article 12

I.

I.c Comitc clahorc et soumct a I'approbation dc la Commission le stamt administratif du personnel de

I'Agencc :
—

tchiici coniportc notamment des tlispositions relatives a la nationality tin personnel, aux barcmes de
tr.iitcimnt, aitx pensions, aux incompatibilitcs, au secret profcssionncl, a la continuiti dn service;

—

il precise les cmplnis qui nc pcuvent etre cumulcs avec nucun autre sans autorisation speciale du Dirccteur
(ieneral.

2. L·; Tribunal administratif dc ('Organisation Internationale du Travail est scul competent pour connaitre
ties titiges opposant ('Organisation ct le personnel dc 1'Agcncc, a rcxclusinn dc toutc autre juridiction v natio
ualc on interuationale.

Article 13
1.
l.'Agcncc n'est hahilitcc a recrutcr dircctctncnt lc personnel que si les Parties contractantes ne sont pas
en incsurc dc nicttrc a sa disposition tin personnel qualifie. Toutefois, I'Agencc peut convenir avec des E tats
lion nfemhres dc ('Organisation d'cmployer du personnel qualifie de. ccs E tats dans le cadre de I'application
des accords prcvus aux paragraphes 2 ct 3 dc Particle 5 de la Convention.
2.
Puraut tout le temps de son cmplni par I'Agencc, le personnel fourni par les administrations nationales
est soumis an st.iiut rcgissant le personnel dc I'Agence, sans prejudice du mainticn des avantages dc carricre
qui sont garantis par les rcglcmcntntions nationales.
3.
Le personnel fourni. par tine administration nationale peut toujours etre remis a la disposition dc cclleci ·
sans tjuc cettc mesurc ait tin caractcrc tlisciplinaire.

Article 14

1.

Lc Comitc prend scs decisions a la majoritc pondcrcc.

2.

La majoritc pondcrcc s'entend dc plus de la moitic des suffrages exprimes, ctant entendu que :

—

ccs suffrages sent .nffectcs dc la pondcration prdvue a I'articlc 8 dc la Convention;

—

ccs suffrages rcpresentcnt la majoritc des Parties contractantes votant.

3.
Kit cas dc partagc cgal ties voix, lc President decide, soit de proccder a un dcuxicmc scrutin au cours de
la mime seance, soit d'inscrirc la proposition a I'ordre du jour d'une nouvellc seance dont il fixe la date. Si le
partagc des voix sc renouvellc lors dc la nouvelle seance, la voix du President est prcponderaiite.
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Ankle 15
1.
l.e Dircctctir Central est nomine pour unc durcc dc Cunj .ins p.ir le Comite staiuaiu Jans les conditions
prevues ;ni paranr.rplie 2 dc Particle H , sous reserve i|uc la tnajoritc calculee confonncincnt a ce parajraplie
dudit article attcignc 70 "A> ties suffrages pondercs exprimes. Son manJat est renouvelablc Jans les memes con
ditions.
2.

II rcprcscnte ('Organisation en justiec et dans tons les actes dc la vie eivile.

I.

I'D outre, conformement a la politique gcncralc fixec par le Comite et la Commission, le Direueur G eneral :

(a)

veille a I'cfficacite de PAgenct:,

(l>)

nomine les membrcs dti personnel et met fin a leurs services Jans les conditions prevues an statnt admi
nistratif J u personnel;

(c)

c o m r a d e les eniprtints dont la durcc nVxccde pas tin an, aux conditions prescrites par le rcgletnent
financier et dans les limites fixees a cot effer par la Commission;

(d)

passe les contrais de fournitiire et de vente dc biens et de services attx conditions prescrites par le rejle
I I K ' I I I pn'vu a I'article 10 et dans les limites fixees a cet effot par la Commission.

4.
I.c Directcur G eneral s'acquitte d e c e s fonctiens sans en refercr prcaiablcmeiu an Comite, mais tient en
tout etat de cause ce dernier informe de toutes les mesures prises en vertn des pottvoirs precitcs.
5.
l.e Comite determine les conditions dans lesquclles le Directeur G eneral est rcmplace en cas d'empeclie
meni.

Article 16
1.
Tonies les recedes et les depenses de I'Agence doivent faire l'ol>jet de previsions pour chaqne exercice
budget aire.
2.
I.c Iwdnct doit ctre cquilibrc en recedes et en depenses. l.es recedes et les depenses de I'Agcncc relatives
anv centres dc rcclurclics et d'experimentations, ccoles er tens autres organistnes crccs en application dti para
graplu S de I'anicle 2 cidessus sont detaillecs dans tin etat special.
I.
I.c ri'Kleinent financier prevu a I'anicle I I cidessus determine les conditions de 'prevision, d'execntion et
de comii>le iles recedes et depenses sous reserve des dispositions des presents Statins.

Article 17
1.

l.'evcrcicc budgeiairc s'etend du I " Janvier an I I

decembre.

2.
les previsions pour cluquc exercice budj'etaire sont soumises par le Comite a ('approbation de la Coin
mission an plus, laid le Μ octobre de cliaquc amice.

Anicle 18
l.e Comite soiunei a I'approhation
budget et I'nnilc dc compte a ntiliser.

dc la Commission des propositions snr le mode de presentation dti

Article 19
1.
Sans prejudice des dispositions du paragraphc 2 ciJcssous, les contributions anriuelles de chacunc des
Parties contractantcs au budget sont, pour chaquc exercice, detcrmhiecs scion la tormulc de repartition ciapres :
(a)

une premiere fraction, a concurrence de .10 % de la contribution, est calculee proportionneliement a I'im
portaiue du I'ro.liui national brut de l.i I'.ink coutractame lei qu'il est dctini au ptarai'.raplu· I cidcssoiis;

(b)

tine dcuxiemc fraction, a concurrence dc 7(> % de !a contribution, est calculee proportionneliement a
I'importancc dc I'assiettc tics redevances dc route dc la I'artic contractantc telle qu'cllc est definie an para
grapbe 4 cidessous.

2.
Anetine Panic Contractantc nVst tenne dc vcrscr, pour tm exercice bndgctaire dounc. unc contribu
tion depassant .10 % du montant plobal des contributions des Panic* contractantes. Si !.i contribntio:: de i'unc
des Parties contractantes calculee conformtmciit au paragraphc \ cidcisiis dcpas*ait Ml ".'„, !"e\s.ideni '.'. r.vu
rcparti entre les autres Parties contractantes scion les relics fixees audi! paragraplic.
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Ί.
l.c Produit national lirut qui est pris en complc esc cclui ·pii rcsultc des siaiistiqncs et.tblics par I'Orga
nis.it»>·) dc (oopOMiioM ci Jo ncveloppemcnt Kconomique — on a defaut par tout organismc offrant des
garautics cqnivalcutes ci designe en vertu d'unc. decision clc la Commission ·— en calculant la moyenne
arithnieliquc. tics trois dcrnicrcs amices pour Icsquclles ccs statistiqucs sont dispnniblcs. II s'agit du l'roduit
national ht nt an ι out des f.ictcins ct ,iux prix courants cxpriine en unites dc coinptc curopeenncs.
4.
I.'assicftc des rcdcvanccs di: route <|ui est prise en complc est ceile ciablic pour la pcnullicmc anncc
prcecdaiH lexeme·: budgctairc rn question.
Article 20
i.
I/Organisation pent emprunicr
PaiTcomplissemcnt de scs taches.

sur

Its

marches financiers inicmationaux

les rcssonrccs ncccssaires a

2.
(.'Organisation pent cmcttrc des cmpmnls sur les man lies financiers d'tinc Panic contractantc dans Ic
entire tie la rcglcmcntmioii naiionalc applicable a remission il'cinpninis intericurs, on a defaut d'unc telle
rcglcmcnt.ition avec raccord tic la Panic contractantc.
λ.
I.t· rcglcmcnt
empruuts.

financier

fixe

les procedures

scion Icsquclles ('Organisation contractc ct rcmboursc les

•I,
Chaquc lunli^irt fixe. Ic moutanr maximum que I'Organisation pent cniprtmtcr an tours dc I'anncc cou·
virii par Ic budget.
■>. Onus les Jom.iincs vises par le present article, ('Organisation agil en accord avec les anionics compc
• elites tics Panics contract.iiilcs on avec leur banque d'emission.

Article 21
l.c budget pent etrc. revise en conrs d'cxcrcicc, si les circonstances I'cxigcnt, suivant les regies prcvues
pour son ctahlisscmcnt ct son approbation.
Article 22
1.
I.es comptcs de I'ensrmblc des rcccttes ct dcpcn.ses du budget stint examines cliaquc anncc par itnc mission
tie controlc composcc tic tleux fonclionnaires specialises appartcnant aux atlministrations des Parties contrac
tantes. Ccs fonclionnaires, qui doivent etrc dc nationalite diffcrcntc, sont nommes par la Commission sur pro
position tin Comite conformeincni an (b) tin paragraphc 2 tic Particle d de la Convention. I.cs depenscs relatives
a la mission dc controlc sont a la charge de I'Organi.sniion.
2.
I.a verification, qui a lieu sur pieces ct an besoin sur place, a pour objet dc constatcr la regularity des
rcccllc.s el depenscs ct dc s'assurer tie la bonne gestion financicre. I.a mission dc controlc adressc a la (Com
mission iin rapport apres la cloture tic chaquc cxercicc.
Article 23
1.
I.cs services de I'Agcncc peuvent, a la dentaude tic la Commission agtssant tic sa proprc initiative ou sur
la demande du Comite on du Dircctcur General faire I'objct d*inspcctions administratives ct techniques.
2.
Cos inspections sont effectuecs f>ar des agents appartcnant aux administrations des Parties contrac
t.uitcs. Chaquc mission tPinspcction est composcc d'au nioiits deux pcrsonncs dc nationalite diffcrcntc. Toute
mission d'inspcciion doit comprendrc, uutant que possible, une persounc ayant p.irticipc a tine inspection
prccedcntc.
Article 24
l.e Comite tltieriiiinc les langiics dc travail dc PAgence.

Ariiclc 25
l.'Agcncc procetlc aux publications neccssaires a son fonctionncinent.
Article 26
l.c Comite soumei a ('approbation de la Commission tonics modifications au.x Statins qui Itii parais·
scut ncccssaires, sous reserve des dispositions du paragraphc· .5 tic Particle 32 de la Convention.
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ANNF.XF. 2
Regions d ' i n i o r m a t i o n cic Vol
(Article 3 dc la Convention)

l\irlirs

owlrtU'lunl
e s

e
R gions ιΓΙη/οηηιΐΙίηιι

Ι»0ι·,·.ιΙ·ΐ;.|··ο irdt'ralc d'Allcmagne

Region
Region
Region
Region
Region
Region

Royauinc dc Ilelgi<|ue
CirantlDuchc dc Luxembourg

)
)

Rcpiihii<|uc fraucaisc

Royaumcllni
Nord

dc (IrandcBrctagnc

ft

d'lrlaudc

ilc

Vol

Mipericure d'intotmaiioii tie vol Hannover
supcricure d'iniormation de vol Rhcin
d'iniormation tic vol Bremen
d'iniormation ilc vol Diisscldori
d'iniormation ilc vol Frankfurt
il'iniormntion dc vol Μ ϋ ι κ Ί κ η

Region supcricure d'iniormation dc vol llruxcllcs
Region d'informattnn tie vol liruxellcs
Region
Region
Region
Region
Region

supcricure d'iniormation dc vol France
d'iniormation dc vol I'iiri*.
d'iniormation dc vol Brest
d'iniormation dc vol Bordeaux
d'iniormation dc vol Marseille

Region
Region
Region
Region

.supcricure d'iniormation de vol Scottish
d'iniormation dc vol Scottish
snpericure d'iniormation dc vol London
d'iniormation dc vol London

dn

Irlande

Region Mipericure d'iniormation dc vol Shannon
Region d'information dc vol Shannon

Royaumc des I'aysBas

Region d'inform.ition dc \ o l Amsterdam

Kepul>li<|iic porttigaisc

. . . .

Region snperienrc d'inforuiatiou de vol Lishoa
Region d'iniormation tic vol Lishoa
Region d'iniormation dc vol Santa M a r i a
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ANNIiXF. 3
Dispositions transitoircs
relative? an passage tin regime <lc la Convention Internationale tic cooperation
pour la sccuritc tic la navigation acriennc - LUROCONTROL »
du 13 deccmbre 1960
an regime tie la Convention amendec par Ic present Protocole

Article I
Definitions

Dans la prcscnte Annexe :
I'cxprcssion <· sept F.tats » designe la Rcpublique fcdcralc d'Allemagnc, Ic Royaumc dc Bclgiquc, la Rcpublique francaisc, Ic Uoyaumc-Uni tic Grandc-Bretagnc ct d'lrlandc du Nord, l'lrlande, le Grand-Duchc dc
Luxembourg ct Ic Royaumc des Pays-Has;
I'cxprcssimi « quatrc F.tats » designe la Rcpublique federate d'Allcmagnc, Ic Royaumc de Bclgiquc, le
Grand-Duchc dc Luxembourg ct le Royaumc des Pays-Has;
I'cxprcssion - pcriodc transiloirc » designe la pcriodc qui s'ctend dc la date d'ewrec en vigucur du ptiscni Protocole jusqu'au nioincut oil la Commission aura, a I'im.intmitc ties sept F.rats et stir proposition
des qua!re lit its, convenu d'unc solution stir I'avcnir du Centre tic Maastricht ct decide dc sa misc en
icuvrc.

Article 2
Centre Je enntrole dc Maastricht

1.

Les dispositions suivantcs tin present article sont applicablcs pendant la pcriodc transitoire.

2.

(a) It: Centre dc controlc tic Maastricht y compris son personnel, demcure sous la rcsponsahilitc dc POrganisatiou qui en conserve la propriety.
(b) I.c Centre continue d'assurcr les services dc la circulation acriennc dans I'cspacc acrien qui lui a ct^
confic en application dc I.i Convention tin 13 deccmbre I960. Dans 1'excrcice dc ces functions,
('Organisation applique les dispositions des paragraphes 10 a 15 du present article.
(c) l.cs tlcpcnscs d'cxploitatiou affcrcntcs h ces fonctions sont supportccs par les quatrc Etats scion one
etc tic repartition a couvenir cntrc cux.

3. Les sept Flats contrihueut aux couts des investisscments du Centre dc Maastricht, approuves avant I'cntrce
en vigucur du present Protocole proportionncllcmcnt a I'importauce respective tie leurs produits natiotttux brills
definis an paragraphe 3 de Particle 19 de I'Anncxc I.
4.

(a) La contribution des sept F.tats sur la base visce au paragraphe 3 est limitcc au iinanccment desnouvcaux investisscments de Maastricht qui sont ncccssaircs pour maintcnir Ic niveau des installations et
services approuves jiisquVi la date d'entree en vigucur du present Protocole ou pour preserver Ic
niveau de sccuritc.
(b) Par'derogation a Particle 7 dc la Convention, les decisions relatives a ces investisscments sont prises par
le Comitc ct la Commission h la majorite des suffrages des sept F.tats, ctant entendn :
—

que ces suffrages sont affectes de la pondcration prevue au tableau figurant a i'alinca ci-dessous,

—

ct que ces suffrages doivent representee au mains cinq F.tats sur sept.
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(c)

Lc tableau de pondcration mcntionnc au (b) cidcssus est Ic suivant :

TABLEAU DE PONDERATION
PRODU1T N A T I O N A L BRUT
cvalud au cnut des facteurs
ct aux prix courants en milliards de francs frangais'

Nombrc
de voix
1

Infcricur a 10
Do

10

inclus a

20

cxclu

2

Dc

20

inclus a

30

exclu

3

I)e

30

inclus a

46 V» cxclu

4

l)c

46 V J inclus a

63 V» exclu

5

Dc

63 '/s inclus a

80

cxclu

6

Dc

80

inclus a 110

exclu

7

l>c 110

inclus a 140

cxclu

8

Dc 140

inclus a 200

cxclu

9

Dc 200

inclus a 260

cxclu

10

Dc 260

inclus a 320

cxclu

11

Dc 320

inclus a 380

exclu

12

ct ainsi dc suite it raison d'unc voix dc plus par tranche on p.inie dc tranche supplemcntaire de 60 milliards
dc francs franqais.
. 5.
tine sommc equivalents aux rcccttcs provcnant.dcs rcdcvanccs dc route relatives aux montants d'amortissc
ments annucls y cotnpris les charges d'intcrct an titrc des depenscs en capital effectuces au Centre dc Maastricht
est a la charge des qtiatrc E tats scion unc cle dc repartition h convenir entrc cux. Ccttc sommc est rcversce aux
sept E tats proportionncllcmcnt a la moyenne dc leurs contributions aux budgets d'investissement des annccs 1974
a 1980 pour Ics investisscments finances avant Ic 31 deccmbrc 1980 ct a leurs contributions rcclles pour les inves
tisscments finances aprcs ccttc date.
6.

(a)

A partir do la date d'entrec en vigucur du present Protocolc, les installations radar ainsi que les sta
tions emit ι rices ct rcccptriccs, qui sont panic intcgrantc du sysicmc du Centre de Maastricht et qui sont
utiltMx's pour assurer les services dc la circulation acrienne, deviennem propricic des E tats oil ellcs sont
implautccs.

(b)

Ccs Ktats les achctcnt a leur valeur non anionic a cettc date. Lc produit dc la vente est rcparti cntre
les sept Ktats prnportionncllcmcnt a la moyenne de leurs contributions aux budgets d'investissement des
annccs 1974 a 1980 pour les investisscments finances nvant Ic 31 deccmbrc 1980 et a leurs contributions
rcclles pour les investisscments finances aprcs cette date.

7.
Continucnt d'etre mis a la disposition des autoriies militaircs de la Rcpubliquc federate d'Allcmagnc, les ins
tallations, equ'pements et services techniques dont dies bendficient en vcrtu de I'Accord relatif a la coimplantation
des unites dc I'Armec dc 1'Air allcmandc au O n t r e dc Maastricht, conclu Ic 3 novembre 1977 cntre le Gouvcrne
mciu dc la Rcpubliquc fedcrale ct E U R O C O N T R O L .
8.
lxs depenscs iuscritcs au budget dc 1'Organisation qui sont relatives aux touts d'investissement du Centre de
Maastricht ct sont a la charge des sept E tats figurcnt dans unc annexe budgctairc spccialc.
9.
Les depenscs inscrites au budget annuel de 1'Organisation qui sont relatives aux coiits de fonctionnement et de
maintenance du Centre de Maastricht et sont a la charge des quatre E tats figurcnt dans unc annexe budgetaire spe
cial.
10. l.cs Parties contractantes prenncnt dans lc cadre de leur competence ct notamment en ce qui concerne l'attri
nution des frequences radioclcctriqucs, Ics mesurcs nccessaircs pour que 1'Organisation puisse effectuer toutcs ope
rations rcpondnnt a son objet.
11.

(a)

Pour I'cxcrcice dc sa mission, I'Agence applique au controle de la circulation acrienne les reglemcnts en
vigucur sur Ics territoircs des Parties contractantes et dans les cspaces aeriens pour lesquels les services
dc la circulation acrienne leur sont confies en vcrtu des accords intennitionaux auxquels ellcs sont par
tics.

(b) E n cas dc difficult^ dans ('application des dispositions figurant au (a) cidessus, I'Agence saisit la Com
mission qui rccommandc aux Parties contractantes toutcs mesurcs utiles.
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12. Pour I'cxcmcc ilt sa mission et dans !a liinitc des droits cnufcrcs aux services Jc l.i circulation aerienne,
I'Agciuv domic aux comiiui 11 J.mrs d'acronefs CO litis instructions nccessaircs. lis sunt icmis Jc s'y conformer, lior
11 us les cas ilc force majeure envisages ilans les rcglcmcnis mentionncs an paragraphe 11 cidessus.
I t . l.es infractions a la rcglcmcniatiou ile la navigation aerienne commises Jans I'cspace oil les services Jc la
circulation aerienne out tie coiifies a I'Agencc soni constatces Jans des procesvcrbatlxpar Jes agents enmmission
ncs par tile a cet effer, sans prejudice Ju ilroit ricoiiiiu par les legislations naiionales aux agents Jes Parties con
tractaules ile consiater les iniracrions dc meme nature, les procesverbaux vises ci.dessus out Jcvanr Its tribunaux
nationaux la meme valeur que ceux dresses par les agents nationaux qualifies pour constater Its infractions de
niciiie nature.
14. l.es accords international^ et les icglcmcutatious naiionales relatives a I'acces, au survol et a la securite Ju
tcrrituirc. iles Panics coutractauies sout ohligatoires pour I'Agtnce, qui ρ re ι id loutes mesurcs necessaires a leur
application.'
15. Pour ptruieiire auv Parties contracianies Je cuntrolcr Papplication des rcglcments nationaux ct accords inter
natiiniatix, I'Agencc est tenuc Je Jonner aux Parties contracianies qui en formuleut la demande unites les infor
inaiions telaiives aux acronefs dont elle a connaissancc dans I'excrcice Je ses fonctiolis.

Article 3
Centre de connote de Karlsruhe
A la date d'enircc en vigueur Ju present Protocole, la Kcpubliquc federale d'Allcmagnt devient propril
t.nre ilu Centre Je controle Je Karlsruhe, qu'elle achete a sa valeur non amortic a cette date. Lc produit dc la
veutt est reparti cniic les sept I tats proportionncllcmem a la moyenne Je leurs contributions aux buJgets d'in
vestisstinent Jes .innccs 1974 a 1980 pour les invesiissements finances avant lc .11 deccmbre 1980 et a leurs con
tributions reelles pour les investissements finance's apres ceite date.

Article 4
Installations itnplantees en Ulande
Λ panir de la date d'entree en vigueur Ju present Protocols, I'Irlande Jevienr proprictaire du Centre
dc controle de Shannon, dc ('installation de radar secondaire, et des stations radiotelcphoniques du M o m
Cahricl, auisi que de I'installaiion ile radar secondaire de Woodcock Hill. Pendant Its quatre amices sui
v.lines les rcccttcs ικrvucs an litre iles rcdcvanccs de route, corrtspondant au com pris en consideration pour
r.imortisscmciit de ces installations sent rcparties cntre les sept Ktats, proportionnellcment a la moyenne de leurs
contributions aux budgets d'iiivcstissements des annecs 1974 a 1980 pour les invesrissements finances avant le
.11 deccmbre 1980 et a leurs contributions naiionales reelles pour les investissements finances apres cette date.

Article 5
Vaiements residiiels
1.
l o u t droit a rembourscmciu en vertu des dispositions actuelles an litre dc I'amortissetnent des mves
lisscuicnts indirtcts approovcs s'tteint a la date d'entree en vigueur du present Proiocole.
2.
I t s paieineius di'is en vertu de decisions de (Organisation anterieures a i'emrte en vigueur du present
I'rotocole coiitinuent a ctrc effect ucs apres cette entree en vigueur scion les regies fixees par ces decisions et
figorcnt dans des annexes budgetaircs specialcs.
Article 6
Dispositions btulgctitires transitoircs
1.
Dans les irois mois suivaut I'emrte en vigueur du present Prorocolc, il sera ttabli un budget approuvi
par la Commission.
2.
(Jc budget prtnd effet rttroactivement a la dale d entree en vigueur du present Proiocole el sc Icrmine lc
.11 deccmbre dc Panncc en tours.
.1.
Pendant la pcriodc d'ctahlisseincni du budget, mentionnt an premier paragraphs du present article, la
Commission pent iuvitcr les Panics contracianies a fairc des avanccs appropritcs an fonds dc roulcment.
4.
Ixs avanccs faitcs au titrc du fonds dc roulcment sont prises en compte au titrc des contributions deter
miners conformement a Particle 19 tie I'Anncxe 1 du present Protocolc.
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ΛΝΝΓ.ΧΚ 2

DISPOSITIF COORDONNE RE GROUPANT LE S TE XTE S MAINTE NUS E N VJGUE UR
DE L'ACTUE LLE CONVE NTION
ET LE S AME NDE ME NTS INTRODUITS PAR IE PROTOCOLS

Article I
I. lx% Parties contractantcs conviennent dc rcniorccr Icur cooperation dans Ic domaine de Li navigation
aerienne .ct dc dcvcloppcr leurs aciivitcs communes en cc domainc, en tenant di'imcni comptc des ncccssttcs
ile la defense, tout en assurant a lous les usagcrs de Tcspacc acricn le maximum de.liberie compatible avee Ic
niveau dc sccuritc rcijnis. Tiles conviennent en consequence :
(a) de fixer ties objeciifs communs a long termc en matiere dc navigation aerienne et, dans re cadre, d'etablir
lift plan commit!) a moyen lermc portant sur les services ct installations de la circulation aerienne;
(b) JVIahtiivr des plans commons rclatifs au perfectionncment des personnels, aux procedures ct aux pro
grammes de recherche ct dc dcvcloppcment coucern.int les installations ct services visant a assurer la
xecurite, IVfficaciic et I ccoulcnicnt rapidc dc la circulation aerienne;
(c) dc sc coucerter sur toute autre mesure ncccssairc pour assurer I'ccoulcnicni si'ir ct ordonnc· du trafic acrien;
'J) dc coitstitucr un foods commit η d'experience rclatif aux aspects operationncl, technique et financier dc
la navigation aerienne;
(c) dc coordntmcr leurs activitcs en cc qui concernc la gestion des ' courants  dc trafic acricn en mcttant
sur pied un systcmc international dc gestion des courants dc trafic en vuc d'assurcr ('utilisation la
plus efficace dc I'cspacc acricn.'
L Klfcs insiitucnt a cct effet unc « Organisation europcenne pour la sccuritc de la navigation aerienne
(fcUROCON't kOI.) », ciaprcs dennmmee. · I'Organisation », qui agira en cooperation avee les autoritcs natio
rtalc* civile* et militaircs. C clleci cofnporte deux organcs :
— tine  C ommission pcrmancntc pour la sccuritc dc la navigation aerienne , ciaprcs dcnomnicc · la
Commission *, qui consti(uc 1'orgauc rcsponsable dc la politique generate dc ('Organisation;
— line · Agcncc pour la sccuritc de la navigation aerienne », ciaprcs denommec « I'Agcnce », dortt les Sta
tnfs figtirent a I'annexe 1. a la prescnte C onvention. L'Agencc constitue I'organc charge de I'exicution des
(Aches qui stint ftxecs par la prescnte C onvention, ou qui, en application de cellesci, lui sont confiecs par la C om
Mi.vumt.
.1.

IJC siege tic ('Organisation est fixe a Bruxclles.
Article 2

I.

(/Organisation est chargec des inches suivantcs :

(j) anah/ser les besoins futurs du trafic acrien ainsi que les nouvcilcs techniques rcquises pour repondre a ces
besoms:
(It) claWorcr et adopter des objectifs communs a long termc en matiere de navigation aerienne;
{()

c«x>rd<»muT les plans nationauv a moyen termc pour altoutir a I'etablisscmcnt d'un plan commun a moyen
terfnc portant sur les services ct installations de la circulation aerienne dans le cadre des objectifs a long
termc nu'litioimcs au (b) cidessus;

(J) pf<niHmv«rir «les politique* communes en matiere dc systcmes de navigation acricmie au sol ct de bord, ainsi
que dc formation du personnel des services dc la navigation aerienne;
(e) Ι'ΊΙΗΙΚΎ et promiHtvoir les mesures proprcs a accroitre la rentabiliic ct I'cfficacitc dans Ic domainc dc la navi
gation aertetine;
(f)

promouvoir et exec'uter des etudes, des cssais ct des experimentations touchant la navigation aerienne; ras
scmbk'r ct diffuscr Ic rcsultat des etudes, des cssais ct des experimentations effectues par les Parties con
jf.ictantes dans le domainc dc la navigation aerienne:
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(μ)

coordonucr les programmes dc recherche ct dc dcvcloppcnicnt dcs Parties I'outr.n'tantcs rclaiifs aux nou
villcs lcclnii(|iics «.fans Ic <l<im.iinc dc l.i navigation acrienne;

(h)

examiner Ics questions relevant du domainc dc In navigation atirienne miscs a Pctudc p.ir ('Organisation de
I'Avi.nii.n Civile Internationale oil par d'autrcs organisations' internationalcs traitant dc. Paviation civile;

(i)

ctudicr les amcudcmcnis aux plans rcgionaux dc navigation acrienne a presenter a lOrgaitisation dc I'Avia
tiun Civile Internationale;

(j)

cxectiicr mute autre lathe qui pourrait lui ctrc confiee en application du (c) du paragraphc 1 dc Particle I;

(k)

avsistc» Ics IV.rties contractantcs ct Ics Ktats tiers intcrcsscs dans la creation ct la misc en aruvre d'lin systcme
international dc gcslion ilcs conrants dc trafic aericn;

(I)

ctahlir el pcrccvoir Ics redevances imposccs aux usagcrs dcs services dc la navigation acrienne conformc
ment a PAccord multilateral rclatif aux redevances de route ct pour Ic compte dcs Panics contractantcs
ct dcs litais tiers parties a cct Accord.

I>es accords particulicrs pcuvent ctrc conclus entrc I'Organisation ct dcs E tats non memhres intcrcsscs
a parlicipcr a Pcvccution dc ccs laches.
2.
I.'Organisation petit ctrc chargee, h la demande d'unc on de plusicurs Parties contractantcs, dcs taches sui
vanics :
(a)

assistcT lesdites Parties, dans Pcxcctition dc taches specifiqucs dc navigation acrienne, relies que la concep
tion el la realisation d'insiallalions ct services dc circulation acrienne;

(h)

foiirnir ct exploiter, en lotalitc nit en panic, Ics installations ct Ics services «Ic circulation acrienne, pour le
compte desdites Parlies;

(c)

assisicr lesdites Panics en cc qui conccrnc Ic calcul ct la perception dcs redevances imposces par cellcsci
aux usagcrs dcs services dc la navigation acrienne et qui ne rclcvcnt pas dc PAccord multilateral rclatif
aux redevances de route.

I.'cxccuiion tic tcllcs taches est rcglcc dans chaque cas par dcs accords pariictilicrs conclus cntrc POrganisa
tion ct Ics Parties inlcrcssccs.
.V
(..'Organisation pent en outre, a la demande d'un on dc plusicurs E tats non memhres, ctrc chargee des taches
sliivaulcs :
(a)

assisicr lesdits E tats en cc qui conccrnc la gcslion dcs courams tic trafic aericn, la planification ct la fourni
lurc dcs services ct equipements de navigation acrienne;

(h)

assisicr lesdits E tats en cc qui conccrnc Ic calcul ct la perception dcs redevances imposccs par ccs Etats anx
usagcrs ilcs services de la navigation acrienne ct qui nc rclcvcnt pas dc PAccord multilateral rclatif aux rede
vances dc route.

I.Vxcctuion dc tcllcs taches est rcglcc dans chaque cas par dcs accords particulicrs conclus etitre ('Orga
nisation ct Ics E tats intcrcsscs.

Article 3
I.
I.a prcscnte Convention s'appliquc aux services tie la navigation acrienne dc route et aux services connexes
tl'approchc et d'aerodromc affcrents a la circulation acrienne dans les Regions d'lnformation de Vol enumerccs a
PAnncxe 2.
1.
Touic modification qu'unc Panic contract ante souhaite apportcr a la listc dc scs Regions d'lnforrriatkm dc Vol
figurant a PAnncxe 2 est suhordnnncc a Paccord unanimc dc la Commission lorsqu'ellc aurait pour effct de
modifier Ics liuiitcs dc I'espace aericn convert par la Convention; toute modification qui n'a pas un tel effct sera
notificc a I'Organisation par la Panic contractantc intcVcsscc.
I.
Au sens tic la prcsente Convention, Pcxpression « circulation aerienne » vise celle dcs aeronefs civils, airni
que tics aeronefs niiliiaires, dc doitanc ct tie pt>lice qui se conforment aux procedures de I'Organisation dc PAvia
tiou Civile Internationale.
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Λ niclc 4
■ .'Organisation a l;i pcrsonnaliic' juridiquc. Sur Ic tcrritoirc ties Panics contractantcs, cllc posscdr l:i c.tpacilc
juridiquc l:i plus large rccounuc aux pcrsonncs morales par les legislations II.IIIOM.IICS; cllc pent imumniciit
acqucrir im alicner tics biens mohilicrs ou immobilicrs ct csicr en justice. Sattf dispositions contrairis dc la
prcsente Convention ou dcs Siatuts ciannexes, cllc est representee par PAgcncc. qui agit au nom dc I'Orga
nisalion. L'Agcncc gcrc le patrimonii dc 1'Organisation.

Article 5
I.
Ia Commission est composcc de reprcscntants dcs Parties contractantcs. Chaque I'artic coniractantc pent
«r faire rcprcscntcr par plnsieurs dclcgucs afin de pcrmcttre notamment la representation dcs intercut tic Pnvia·
lion civile ct tic la defense nationale, mais nc dispose que d'nn scul droit dc vote.
2;
Potir ('application tltt (I) dtt paragraphc 1 dc Panicle 2, la Commission est elargic aux reprcscntants dcs
l.tats non nicmhrcs dc I'Organisalion qui sont parties a PAccord multilateral rclatif aux rcdevnnccs dc route. La
Commission ainsi elargic. prend ses decisions dans les conditions fixce.s par cet Accord.
.1.
Si dcs dispositions a cet effet sont prevtics dans tl'atttres accords couclus par I'Organjsation avee dcs E tats
tiers confornicnicnl an paragraphc I de Particle 2, notamment pour la gestion ties courants dc trafic. la Commis
sion sera elargic ct prendra scs decisions tlans les conditions prevtics par ics accords.

Article 6
I.
Pour Paccotnplisscincnt dcs tallies dcvolucs a I'Organisalion par Ic paragraphc I tie Particle 2, la Com
mission prend les mesorcs suivautcs :
(a)

a Pcgard dcs Parties coiiifactantcs :
cllc prend one decision :

(b)

—

dans les cas mentionnes aux (h) et (c) tlti paragraphc 1 tie Particle 2;

—

tlans les cas mentionnes aux (a) ct (d) a (k) du paragraphc I dc Particle 2 lorst|u'clle cstiinc neccs
saire que les Parties contractantcs s'engagent dans unc action· commune; cllc pent aussi. dans ccs
cas, formutcr une recoinmandation atix Panics contractantcs;

a Pcgard de I'Agencc :
—

cllc approuve le programme de travail annuel ct les programmes d'investisscment el dc travail por
lant sur plusieurs amices que Ini prcsente I'Agencc pour Paccomplissement ties inches mentionnces au
paragraphc I de Particle 2. ainsi que lc budget ct Ic rapport d'aiiivitc; cllc adrcsse a I'Agencc dcs
directives, lorst|u'ellc Pestiine ncccssairc pour Pacconiplissement dcs tactics qui lui sont conficcs;

—

cllc prend Ionics niesures ncicssaircs dans Pcxercicc du potivoir dc tiitellc dont cllc dispose en vcrtu
tie la presentc Convention et ties Statuts tic I'Agencc;

—

cllc tlonnc decharge a PAgcncc de sa gestion relative au budget.

2.

I.a Commission, en outre :

(a)

approuve le statut administraiif du personnel et le rcglcmcnt financier ainsi que les mesures a prendre
en application du paragraphc 2 tie Panicle 7, et tin patagraphc 3 dc Panicle I1* ties Siatuts tie I'Agencc;

(l·)

nomme, pour une tlurec de cinq ans, les membrcs dc la mission de controlc en application du paragraphc I
de Particle 22 dcs Statins dc PAgcncc.

.1.

\A Commission autorise 1'oiiverturc par I'Agencc de ncgocialions sur les accords particulicrs vises a I'ar

licle 2 el approuve les accords negocics.
4.

U s rccours devani lc tribunal arbitral prcvu a Particle 31 sont introduiis au nom dc I'Organisalion par

la Commission.
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Article 7
Ι.
l e s decisions Mini prises par l.i C ommission sratuaut a Pi.nanimilc des Panics contractantcs er stmt ohli
g.itoircs pour ccs dcruicrcs: Toutcfnis, .si unc Panic contr.ictanrc no'ific .1 l.i C ommission i|iif des rations impe
ratives d'inicrct national Pcinpcchctit dc dnniicr suite it unc decision prise ;ι Punanimitc dans les domaines
mentionncs aux (l>) ct (c) du paragraphe I dc Particle 2, file petit dcrogcr a laditc decision sous reserve de lui
ι·\poser les iitoiiK de cent derogation. Dans un delai de six mcis a compter de cette notification, la C omntis
sinn suit revise s.i decision atitcricurc, soil decide si cerraines ci.ndiiiou·; on limites doivrur s'applii|uer a la
Jcrogutioi. .>ar.s Pun et Patiirc cas, la decision a prendre par la C ommission cxigc Punauimiic des Parties
coniractantcs.
2.
l a C ommission statue sur les niesures ρ revues an (a) du paragraphe 2 de Particle h, au paragraphe 3 de
Particle (> et au paragraphe 3 de Particle II a Punanimitc des suffrages c\primes.
.1.
Saul dispositions coutraircs, les directives et les niesures prises dans les cas prevus au (h) du paragraphe 1
et au paragraphe 4 de Particle t> sunt adoptees par la C ommission a la majorite des suffrages expritnes ctant
euteudu ipie :
—

ccs suffrages sont affecies de la ponderation prevue a Particle 8 ciapres,

—

ees suffrages doiveut rcprcsentcr la majorite des Parties contractantcs votanc.

I.
I.es niesures pre ν ues au (h) du paragraphe 2 de Particle 6 sont prises par la C ommission dans les con
ditions prevues au paragraphe 3 cidesstis, sous reserve tpie la majorite calculec coiiformemciu a ce para
graphe attcignc 7 0 % des suffrages pnndercs exprimes.
5.

ΙΛS refoiniuaiulations sont formulccs par la C ommission .1 la majorite des Parties contracrantes.

Article 8
I.

I.a ponderation prevue a Particle 7 est deterniinee selon le tableau suivant :
Potircemagc de Li contribution annuelle d'une Panic conrractantc
par rapport aux contributions anmiclles
Nomhrc
de Pcnsemble des Parties contractantcs
tie voix
Inferienr ;i I %
De

I

a moins dc

I
2

%
% .

Dc

1

a moins de

»

Dc

3

a moins de

4 '/·■ %

Dc

4 '/* a moins de

De

A

6

7 Us a moins de

Dc

9

V

a moins de II

.

.

3
4

%

a moins d c ' 7'/a % .

De

2

5
.

%
% . . . ' .

6
7
.8

De II

a moins de H

%

9

D e 13

a tuoinsde l i

%

10

Dc 15

a moins de 18

%

Η

De 18

a moins de 21

%

12

De 21

a moins dc 2*1

%

13

De 21

a moins «le 27

%

14

D e 27

.Ί moms de 3 0

%

15

.10·::

16
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2.
L.i fixation iuiiialc ilu noinbrc des voix est faitc, a compter tic Pcnirci: i n vigucur do Protocole ouvcrl
a la signature a llruxcllcs en I V 8 I , par reference nu tableau lidcssus cr conforincinenl .1 la regie dc dclrrmi
n.lfioti des contributions annucllcs des Parties lontracianics an budget ile (Organisation qui figure a Particle 19
ilcs Statuts ile PAgencc.
, .1.
Y.n. cas d'adhesion il'un Ptat, il est procedc dc la memo maniere a one nouvclle fixation ilu nomine dc
voix ilcs Parties contractantes.
, 4. . Μ cit pmceilc chaquc anncc a 1111c nonvellc fixation ilu nombrc iles voix. Jans les conditions prevues
ciJcsMts.
Article 9
1.

,l,a .Commission ctablit son rcglcmcnt intcricur qui Joit ctrc nJoptc a Punanituiic.

2.
Ce rcglcmcnt Joit prcvoir notamment les regies relatives a la PrcsiJcncc. a la creation de grotipcs Jc
travail et aux langnes Je travail Jc la Commission.

Article 10
l.'Agcncc met a la disposition <lc la Commission lc personnel et les moyens tnatcrick ncccssaircs a son
fonit ion ncinen t.
Article

II

1.
Ln Commission assure avec les Ktats et les organisations intcrnationalcs intcrcsscs les relations utiles a la
realisation Je Pobjct Jc 1'Orgatmntion.
2.
I.a Commission est notamment, sans prejudice Jcs dispositions ilu paragraphc Λ dc Particle 6 et Je Particle 1.1,.
sciilc enmpetcnte pour couclurc au nom Jc ('Organisation, avec les organisations internationales, les Parties
contractantes oil les l'tats tiers, les accords ncccssaircs a Pexecution Jcs taches Jc POrganisation prevues a Parti
cle 2.
.1.
La Commission pent, sur proposition Je PAgcucc, Jclcgucr a ccttc Jcrnierc In decision J'nuvrir des negocia
lions et dc couclurc les accords ncccssaircs a Pexecution Jcs taches prevues a Particle 2.

Article 12
1cs accords cntrc POrganisation ct unc 011 plusicurs Parties contractantes 011 un 011 plusicurs IZtats non
mcmbris oil une organisation intcrnationalc, rclatifs anx taches prevues a Particle 1 Joivcni fixer les taches,
Jroils et obligations respcclifs des Parties aux accords ainsi que les conditions Jc fiitanccmcut et determiner lc>
mesurcs a prendre, lis peuvent ctrc ncgocics par PAgencc dans les conditions prevues au paragraphc .1 Je Parti
cle fi et au paragraphc .1 Jc Particle 11.
Article 1.1
Dans lc caJre Jcs directives domtecs par la Commission. PAgencc pent ctablir avee les services techniques in·
tcrcsscs, publics on prives, relevant des Parties contractantes, d'P.tats non contractants 011 d'organismes intcrn;i
tiouatix, les relations inJispcusablcs .1 la coorJination Jc la circulation acricimc et au fonctionncment Jc ses pro
pres services. l:.Hc pent conclurt a cct effet, au nom Je POrganisation, sous reserve iPcn informer la Commission,
iks coiitrats Je caracterc piircment aJministratil, technique ou commercial Jans la mesure ou ils sont ncccssaircs
a sou fonciionuentcnt.
Article 14
I.
I.c caractire J'utilite publique est reconuu, le c.is echeant, conformement atix legislations nationales, avee les
effcts qui Jccnulctii Jes Jispositions Jc ccllesci relatives a Pcxpropriation pour cause Jutiliie publique, aux
acquisitions immolulicrcs ncccssaircs a Pimplantation Jc; installations Jc POrganisation, sous reserve de Paccord
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des (.oiinTiHiiKnis tulcrcsscs. I.i priucdiirc il'cxpropiiaiion pour cause d i u i l i t c piibiit|itc pourra i t r c diligculcc
par Ics anionics compcicntcs dc I'lll.n en cause, conlormcmcnt a s.i legislation natioii.ilc, en vuc ilc nrali.scr ccs
acquisitions :Ί dcfnut d'accord amiable.
2.
Sur Ιι· tctriioirc des Parties contract,HIRS IM'I la procedure VISIT mi p.iragr.iphe precedent ncxiste pas, I'Orpa
uis.ition pent Inneiicier iic.s procedures tPnrtiuisition forccc utilisablcs ;iu profit dc Paxiatinn civile ct des tcld
commutiic.ttions.
.1.
U s I'.nlics com tact antes rcionuaisscnt a (Organisation, pour Ics outrages el services il.iblis pour son comp '
le Mir lews tcrriloiri's respect iis. Ic Ικnefice dc ('application des rcglciiientaiions natiotialcs relatives aux limita
tions «In droit de propriete inuuobilicrc <|iii cxisteraicnt dans I'inicrct public an profit ties services ii.itioii.iiix pour
Ic iiumc nbjet el luil.iuiiucut de cedes <|iii coiiccrneiit les servitudes d'utilitr pi'ibliquc.
4.
I .'Organisation supporters Ics frais dccoulant de r.ipplic;ltion des dispositions du present article, y eoropris
le nioiit.iul des iiidcmnilcs dues coniornicmcni a la legislation dc PFtat sur le leiritoire duqucl les hiens soul si
llies.
Article 15
Dans le cas o i l (Organisation cxcrccrait Ics taches prevues an (l>) du paragraphc 1 dc r.irticle 2. PApcncc ap
plu|iie les rcglctncuts en vigucur Μ Ι Γ les territoircs des Parties contractaiites ei d.ms les espaces acriens pour lesquels
la ftuiriiiliire des services de la circulation acrienne leur est confice en verlu ties accords iutcrnarionaux auxqucls
elles .soul parties.
Article If»
Dans le cas ou (Organisation cxcrccrait Irs taches punucs an (b) du paragraphc 2 dc Particle 2 et dans la
limitc des droits conferrs aux services dc la circulation aerknnc. PAgcncc donne attx commandants d'aerorrefs tou
tes instructions nccrssaircs. Us sunt tenus dc s'y coniOrmcr, liormis Ics cas dc force majeure envisages dans les
riplcnKiits incntuinitcs a Particle precedent.
Article 17
Dans k· cas «n't POrganisatinn cxiTcerait Ics tackes prevttcs aw (b) dn paragraphc 2 dc Particle 2, fcs infrac
tions a la rcglcracntatino de la navigation acrienne coinmiscs dans Pcspace ou la foumitiire des services dc la cir
culation aericiiiu.· est ennftec a PAgencc sont constatces dans les proccsvcrbaux par des agents spccialcmcnt conv
uiissionncs par d i e a cet effet, sans prejudice du d r o i t rcconnii par les legislations natiouak's aux agents des Par
lies coin r a i l antes de «instatcr les infractions dc metne tut lire. I.es pri»cc.svcrb.uix vises ci.ikssiis ont devant les
trihnnaiix n.jtionaiiv la minic valcur que ecu χ dresses par les agents n.uionjux qualifies ponr constater Ics in·
fractions dc mente nature.
Article 18
1.
li circulation tics publications ct des autre* supports d'informatinn c.xpcdics par ('Organisation o u desti
nes a cclleci, et c«irrcsp«»ndaiii a ses activities oflicicllcs η'est souniise a anciinc restriction.
2.
Pour ses coniniunications officicllcs ct Ic transfcrt dc tons scs documents, (Organisation bencficie d'un trai
tcment attssi favorabk· «.pic cclui acenrde par chaque Panic cotitractantc aux organisations imcrnationales srmi
laircs.
Article 19
1.
{.'Organisation est exonerec, dans I'F.iat du siege et stir Ic tcrritoirc des Parties com met antes, dc tons droits
ct taxes a Poccasion dc sa constitution, dc sa dissolution ct dc sa liquidation.
2.
l : Jle est cxoncrcc des droits ct taxes aiixqucls donneraknt lieu Ics acquisitions de biens imniohilicrs neccs
saircs a PacciMn|»lissetncnt dc sa mission.
3.
nus.

IUlc est exonerec «Ic tous iiiipots directs susceptiMcs dc s'appliquer a cllemetne, a ses Wens, avoirs e» i c v e 
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4.
Klli· est cxoncrcc des perceptions fiscales indircctcs i|iic pourraicnt cntraincr les emissions d'cinprunts ct
dout clle sirjit pcrsonncllcmcnt debitrice.
Λ.

Kile est cxoncrcc tic tout impot tic caractcrc cxccptinnncl <»n ilistrimiiialoire.

f». I.cs exonerations prevues an present .irtielc nc s'ctendent pas aux impois i t taxes pcrcus en remuneration dc
services d'utililc gcncralc.
Article 20
Γ.
(.'Organisation est cxoncrcc tic tuns droits «Ic ilonanc et taxes d'effet equivalent, autres que des rcdevanccs
mi impositions representatives dc services rendus, ct exemptec dc tntite prohibition et restriction d'importation
mi d'exportation en cc qui eoncernc les matcriaux, matcricls. fournitiircs ct autres objets importcs pour l'usage
officici dc (Organisation ct destines atix immcublcs et installations de I'Organisation on a son fonctionnement.
2.
Les inarilwndiscs ainsi importccs nc peuvent etrc ni'veiiilucs, ni prctccs «HI codecs, soit a titrc gratuit snit a
litre oncrcux, stir le territoire de la Panic dans laquclle elles auront etc introduitcs, a nioins que cc tie soit
dans des conditions fixecs par Ic (ioiiverncuicut de la Panic contractantc intircsscc.
.t.
Tonics nicsiires de coin role jiigccs utiles pourront etrc prises pour s'assurer que les matcriaux, matcricls,
foiirnit'iircs et autres ol>jcts indiqucs an premier paragraphc ct importcs a destination dc I'Organisation out
hie» etc livrcs .i ladite Organisation ct affe'etes aux immcublcs et installations nfficicls on a son fonctionncment.
4.
(.Organisation est en outre c.xoncrie de tons droits dc doitane et exemptec de toute prohibition mi rcs
trietioii d'iniportatioit on d'exportation en cc qui eoncernc les publications νisees a Particle 15 des Statuts
cianncxes.
Article 21
1.
(.'Organisation petit dctenir loules devises ct avoir des comptes en toutes monnaics dans la mcsiire ncccs
s.iire a I'lwccuiion des operations rcpondant a son objet.
2.
I.cs Parties contractantcs s'engagent Λ lui accorder les atitorisations neccssaircs pour effectuer, suivanl les
modalilcs prevues dans les rcglcmcnts natinnatix et accords internationally applicablcs, tons les mouvements de
foods auxqticls ilonncront lieu la constitution ct I'activitc dc I'Organisation y compris I'emission ct Ic service
iles enipriinis lorsquc remission de ccs dcrnirrs aura etc autoriscc par Ic (>ouvrrncmciit de la Panic contrac
tantc intcrcsscc.
Article 22
1.

l.'Agcncc pent fa ire appcl an loitcours dc personncs qualificcs rcssortissanies Jcs Panics contraciantcs.

2.
I.cs mi'iiibriN du personnel dc I'Organisation ainsi que les memhrcs ilc Icur famille vivant a leur foyer hene
ficient des exceptions aux dispositions limitant rimmigration ct rcglant I'cnrcgistrcment des ctrangers gcncrale
ment rcconnucs aux niembres du personnel des organisations Internationales similaires.
.1.

(a)

Les Parties contractantcs accordent, en periodc de crisc Internationale, aux niembres du personnel dc
('Organisation et aux niembres dc Icur famille vivant a leur foyer, les mimes facilitcs de rapatriement que
idles rci'iiiumcs an personnel des autres organisations Internationales.

(I»)

les obligations du personnel de I'Organisation visavis dc cclleci nc sont pas affectecs par la dis
position du (a) cidessus.

4.
II nc pent ϊtrc fait exception aux dispositions des paragraphia I ct 2 du present article que pour des motifs
tires de I'ordre, de la sccuritc ou dc la saute publics.
5.

I *.·* niembres du personnel de I'Organisation :

(a)

bcnefieicnl de la franchise des droits et taxes dc douanc autres que les rcdevanccs ou impositions representa
tives de services rendus, pour I'importation'des effets personnels, nicubles ct autres objets dc menage usa
ges qu'ils apporteui de 1'ctranger lors dc leur premier etablissement et pour la reexportation dc ces memes
effels, uieublcs et objets, lors dc la cessation dc leurs fonctions;
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(Ι»)

pcuvcul, ,ι Ι'οαχΜοιι (Κ: ieiir prise tic function ΜΙΓ IC tcrrit<iir<: tic Γιιιιι «les Parties tnntractantcs, importer
Iciuporaircmcnt'en franchise lent voitnrc automobile pcrsoun«He cl cnsuitc, nil plus tar'il a l.i tin de letir
temps ilc service, icespoitet ce vcliiiule en franchise, sous reserve, dans Γιιιιι· el I'.nitre hvpoihesc. ties con
ditions jin;ees ncccssaircs il.ins tons les cas particulicis, p,n le (iouvcrneincnt il<· l.i I'.irlie cnnrract.intc intc
ressee.

(e)

j'Hiis'sent tie I'iiiviolabililc pour ions leiirs p.ipiers cl iliii.'iinients officicls.

ft.
II u'esi pas I.ul <ililtj',.iii<in ;ιιι> r ; iiiies < ο ι ι ΐ ι . κ t u n e s d ' a n o i d e r
prevues air. (.., el (l·) «In paragraphc S « i i l o s n s .

.1 leurs peoples 11.ssornss.1n1s les facilitcs

7.
I.c Dirccicur G eneral «le I'Agciuc, outre les privileges, exemptions el faciJitcs prcvus pour le personnel «Ic
(Organisation, joiiit dc I'immunitc «le jiiridiciioii |xinr s,:s actcs, y compris scs p;ir«i!es ct cents, accompli* dans
Ic cadre dc son activitc nfficicllc; ceire immimitc n'rst pas applicable en c.is d'infraction a la rcglcmcniation
Je la circulation rotiticrc on en cas dc «lonmiagc cause par tin vchiculc lui appartcnant on conduit par lui.
8.
l.es G ouvcrncmenis intcrcsscs preniient tonics incsures utiles pour assurer la liberie «le transfer! des salaires
nets.
Article 2.1
Ixs rcprcscntants des Parties contractautcs, dans I'cxcrcicc dc leiirs fonciions ainsi «μι'ηιι tours de leurs
voyages a destination ou en' provenance dti lieu dc reunion, jouisscnt de I'invmlabilitc p«nir tous leurs papters
et documents officicls.
Article 24
l'ii raison de s«m regime propre tic prcvovance sociale, 1'Orgaiiisation. Ic Dircctcur G eneral et les memhrcs
d u personnel «Ic 1'Organisation stmt exemptes ilc tonics contributions ohligatoircs a ties «trganismes nationaux dc
prvvnyancc socialc, sans prejudice tics arrangements cxistant cntrc ('Organisation ct imc Partie contractantc i o n
dc I'eutrcc en vigucur d u Protocolc (invert a la signature a llruxcHcs en 1981.

Article 2.5
J.

L··

rciponsabilitc coitlractucllc de rOrgaiiisatiot» est n'glcc par la Itii applicable au comr.it en cause.

:

2.
I .ti ce «|ni cottcernc l.i rcsponsahilitc mm c«»ntractuelle, 1'Organisation doit rcparcr les dotnmapes causes pat
la faille tie scs organcs «HI tie scs agents dans I'cxcrcicc de leurs turn lions dans la nusure nil ces dommages l o t r
si nil impuiablcs. I.a disposition «mi precede n'est pas exclusive tin droit a d'autfes reparations f«unle sur la legis
lation uati«Miale des Parties contractautcs.
Article 2ft
1.

(a)

I r s installations de reorganisation sunt inviolablcs. l.es biens et avoirs tie I'Oipuiisatioti sont cxcnt|»tcs
tie toute requisition, expropriation ct confiscation.

(b)

l.es archives «le l'< organisation el tous les p.ipiers et «locumcnis of duels lui apparteuant sont inviola
blcs en t|iiel<|iie endroit nu'ils se troiivent.

2.
I.es biens el avoirs de (Organisation ne poiivcnt etre saisis ni faire I'objet de incsures d'execution force*,
si ce n"est par decision tic justice. I oulcfois, les installations de l'< Organisation ne peuvent etrc saisics ni faire
I'objet «le niesmes d'execution forccc.
I.
ΊΌιιΐιfois, pour effeciuer les cn«|uetes judiciaircs et assurer T c x c c u i i o n «les decisions dc justice dans Ictir
terriloire respectif, les anionics compctcnics ilc IT.tat du Siege el des autrcs pays oil sont situecs ces instal
lalions et archives nut acccs, aprcs en avoir a vise le Direct cur G eneral tie I'Agcncc, aux installations ct archives
de rOrganisalion.
Article 17
1.
I.'Organisation collabore en lout temps avee les Auroritcs compctcntcs des Parties contractantes en vue dc
faultier la bonne .uhninistiation de la justice, d'assurcr ('observation ties rcglcmcnts dc police, et d'cviicr unit
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.ihtM ;iU(|iici ponrraicnt donncr lieu les privileges, imntunilcs, exemptions nil fncililcs cnumcrcs dans In prescnte
Oinvention.
2.
I .'Organisation facilitc thins la mesure tin possible 1.1 realisation tics travaux d'iutfrft public η extcutcr sur
Ic tfrriioirc dfs Parties conirnctantcs :Ί ΓιηΚπαΐΓ on dans Ic voisinage des immeublcs qui lui sont aifectcs.

Article 28
Dans It· tas oil ('Organisation extrccrait les niches prevues an (b) diiparagraphc 2 tie I'm tide 2, les accords
iiitcruationatix el les rcglcmcutations nntion:tlcs rclntifs a l'accfs, an survol el a l.i sccuritc du territoirc ties Par
tics comractantcs stun obligatoircs pour TAgcnce qui prend unites mesurcs ntccssaircs a lour application.

Article 29
D.tns If tas oil I'Organisaiion exercerait les taches privues an (b) ctu paragraphe 2 tie l'.irticlf 2. I'Agcnce
est tfinif tie tlonuer aux Parties contract.intcs tpii en formulent la ilcmanJf lotitfs les informations relatives mix
acronefs tlotit file a ennnaissance tlans l'cxercicc tie ses functions, a fin tie pcrmcitre nuxilitcs Parties coutractan
tes tie controler ('application ties accords iinernationati.x ct des rfglcments nntionau.x.

Article 3»
ΙΛS Parties contractantcs rccomiaisscnt la ncccssitc pour I'Agcnce ilc rcaliscr st>n cquilihrc financier, ct s'en
gagcut a mettre a sa disposition, compte tenu tie ses rccfltcs proprcs. Its moyens financiers approprics dans les
limilfs et conditions definics par Its Statins tiantifxcs.

Article 31
1.
Tout different! qui ponrra naiire si>it entrc les Parties contractantcs. soit entrc les Parties contracuntcs el
('Organisation representee par la Commission, rclatif a I'lnterprctation on I'applicatinn tic la prescnte Convention
on df ses Annexes ct qui n'aura pu ctrc regie par voic de negotiations dircctes ou par tout autre mode de rcglc
meiit sera solium a arbitrage a la requite tic I'tinc quclcnnque des parties.
2.
A eft effet tliacunc des parties designcra dans chaquc cas tin arbitre. et les arbitres se nifttront d'accord
sur la designation tl'un tiers arbitre. Dans le cas oil line pirtic n'aur.iit pas designe son arbitre dans les deux
niois de la tlate de reception tie la rcquctc tic I'autrc panic, on dans If cas oil les arbitres n'auraicnt pu, dans les
ileus mois, se incttrc d'accord sur la designation du tiers arbitre, tonic panic ponrra demander an President de
la Cour Internationale tie Justice tie procetler a ccs designations.
1.

I.e tribunal arbitral tlelenninera sa proprt procedure.

•I.
( b.n|iit p.irlie prendra a sa cliarge les Irais concrrnant son arbitre er sa representation dans la procedure
tit v.uη le iiibiin.il; les irais aflerents an tiers arbitre ainsi qui: Its antics irais sen.nt supportcs par les parties
pour line part egale. I.e tribunal arbitral pent toutefois fixer line repartition diiicrcntc des frais s'il le jugc
approprif.
*.

I.Cs decisions du irihm.il arbitral serout obligatoircs pour les parties an diffcrend.

Article Μ
I.
I.es Statins tie l"A;;ciiff, ainsi que toutcs modifications qui leur scraient apportccs dans les conditions pre
vues a la prescnte Ct invent it>n et auv Statuts y annexes, «out valables et ont effct sur lc territoirc des Parties
couiractaiues.
1.

I'oule iiintlilu iliiin aux dispositions ties Statuts est subordt mice a I'approbjlion de la Commission, sta

in.ml a I'uii.iiiiutilf tie ses ineuibres.
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3. Toutcfois les dispositions prcvucs ;iux unities I, II, I') el 20 dcs Statins ci.imuxcs nc soul pas susccp
liMcs ill' ηΐ'ΡΐΙιΓίι,.ιιιιιιι p;\r la C ommission.

Article 33
l.ti.tas ilc crise mi de guerre, les dispositions tic In prcscntc C onvention nc pcuvent porter ;ittcinlc .'ι l;i
liheric d'action ties Parties coniraotantrs conccrnccs.

Article 34
l.es Parties contractantcs s'engagent a fairc hcncficicr I'Agcncc Jcs dispositions legates en vigucur desti
nces a assurer la continuitc Jcs services publics.

Article 3S
1. Li prcscntc C onvention, telle qu'amcndec par Ic Protocol? ouvcrt a la signature a Bruxclles en 1981, est
prorogee d'une durce dc vingt ans, a compter de I'cntrec en vigucur du Protocole precitc.
2. C ctte durce sera automatiqucment prolongec par periodes dc cinq annccs a mnins qu'unc Partie conirac
taiHc n'ait manifeste par unc notification ccritc an Goiivcrncmcnt du Koyatiinc dc Bctgique, au moins dcttx
ans avant IVxpiratitin dc la pcriode en cours, son intention dc mettre fin a la C onvention. Lc Goiivernement
du Koyaumc dc Bclgiqoc aviscra les C ouvcmcmcnts dcs a lit res Etats parties a la C onvention de laditc notifi
cation.
.1. Si, en application dc cc qui precede·; ('Organisation est ditsnutc, cite est rcpiitcc cxistcr pour tes besoins
Jc sa li<|itiJatiou.
Article 36

. I. l.'aJhcsion a la prcscntc C onvention, telle qu'amcndec par Ic Protocole ouvcrt a la signature a Bruxclles
en I''SI, «Ic lout F.tat nou signatairc du Protocole precitc, est suhordonncc :
(a) a ('accord dc (a C ommission statuaut a I'unanimite;
(I») au depot concotnitant par cct F.tat dc son instrument d'adhesion a Γ Accord multilateral rclatif aux rede
vances dc route ouvcrt a la signature a Nruxcllcs en 1981.
2.

La decision d'acccptcr I'aJhesiou est notifiec a l'F.tat non signataire par Ic President dc la C ommission.

.1. (.'instrument d'adhesion est depose auprcs du Gouverncmcnt du Royaume dc Bctgique qui en aviscra les
Gouvcrncments dcs attires lirats signaiaircs et adherents.
Ί.

(.'adhesion prendra effct Ic premier jour du Jcuxieme mois suivant le depot de I'instrHmcnt d'adhesion.

» · »

l.e /m'sent dispnsitij dc la Convention est el MM en langnes allcmande,. anglaise, francaise, neerlandaise
el portugaisc. V.n vtrtu de la clause, finale de In Convention Internationale de cooperation pour la seaniti
de la navigation aer'wnne * i.UROCONTROL » du 13 decembre I960, ainsi que de la clause finale du Protttcole
du II fevrier 19SI amendant laditc Convention, le textc en langue francaise fera foi.cn cas de divergence tntte
les texles.
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ACCORD MULTILATE RAL
RELATIF AUX RE DE VANCE S DE

Μ

REPUBUQUE FEDERALE

LA REPUBLIQUE

DAUTRICIIE,

LE RO YAUME

BEI.CIQUE.

DE

ROUTE

D'ALLEMACNE.

L'ESPACNE,
LA REPUBUQUE

FRA^AISE.

LE RO YAUME UNI DE CRANDE-BRETACNE

ET DIRLANDE

DU NORD.

UlRLANDE.
LE CRAND DUCHE DE

LUXEMBO URG.

LE ROYAUME D ES PAYSBAS,
LA REPUBUQUE

PO RTUCAISE,

LA CO NFEDERATIO N

SUISSE,

Gaprrs dcnommes · Les E tats contractants · ,
L'ORCANISATION

EUR
O PEF.NNE PO UR LA SECURITE DE LA NAVIGATIO N

AERIENNE,

ciaprcs dcnommcc « EU R O C O N T R O L . ,
ComiiUiaiti que let accords conclus par des E ta» curopceni avee E UROCONTROL en vue dc la percep
tion dc redevaeces dc route, doivent ctrc templates du fait de la modification de la Convention Internationale d«
cooperation pout la sccurite de la navigation aericiinc · E UROCONTROL» du 13 decembre 1960;
Reeowmitnuit que la cooperation sur le plan de I'itablisscmcnt ct de la perception des rcdcvanccs dc route
»'CM niiic eificacc dans 1c paisc;
Dhirtux

dc poursuivfc ci de renforcer la cooperation qui a hi instaurlc;

Dicidii a mctire en ccuvrc, compte tenu des orientations rccommantWe» par ('Organisation de ('Aviation Civi
le Internationale, un systimc curopecn unifornie de rcdcvanccs dc route accessible au plus grand nombre possible
d'Etais curopceni;
Convaincut que cettc uniformisation permettra jgalcmcnt dc faciliter la consultation des usagers;
ContUitaiit qu'il est soutiaiiabtc que les E lats participant au svstcmc de rcdcvanccs dc route E UROCON
TROL renforeem les pouvuirs de I'Orgauisaiion en mature de rccouvrcnicm des rcdcvanccs;
Rtcoitnaiisaiit qu'un tcl systlmc cxigc dc nouvcllcs bases juridiques;
Sunt coiivtiiui Jes ttispotiliotii qui tuivml :

Article 1
1. ' Les E tats coniracianis conviennent d'adopter une politique commune pour ce qui est des rcdcvanccs a per
ccvoir au litre des installations ct services de navigation acVicnnc de route ciapres dennmmecs · rcdcvanccs dc
route · , dans I'cspacc action des Regions d'litforntatiiin dc Vol relevant dc leur competence.
2. Us coriviennent cu consequence dc crier un systcmc coninnin J'cublisscnient.ct dc perception de rcdcvanccs
dc route ct J'utiliscr a cctte (in les services d'E UKOCONTROL
3. A cct effet la Commission pcrmancmc ct le Cumiic Jc gestiun d'KUROCONTROL sont clargis aux rcprcscn
tants des E tats coiuractants qui ne sont pas membrcs d'E UROCUNTKOL ct sont ciapres dcnuinmes · la Com
mission ilargic » ct · le Comitc clargi ·.
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4. I.CK Region* J'lniorm.irion do Vol mciitionnccs aii paragraphe I cidcssus unit inumcrccj a I'Annexc I an'
privini Accord. Tunc modification qu'un Flat coniraci.ini «ouhaitc apponcr h In lisic ilc ses Regions d'lnfor
ni.iiiiin ilc Vol CM siibordomtcc a I'accord unaitiine dc la Commission «Margie, lursqu'cllc auratt pour effct <lc mo·
Jificr I d limitc* tic l'c<pacc acricn convert par Ic present Accord. Toute modification qui n'a past un id efftt
«■era notiiicc a KUROCONTROI. par I'E t.tt contractanr imcrcMc.

Article 2
Chaqm. l.i.it cumractant dispose d'unc voix a la Commission clargic, sous reserve des dispositions du (b)
tin paragraphe I dc Particle 6.
Article 3
1.

l..i Commission clargic a pour mission d'ctahlir Ic s/Mcmc commun dc rcdrvanccs dc route «le manure que:

(a) cc* redcvatKc* sok'M ctablics suivant uitc Commie commune qui ttenne conipte des cot'its encourys par les Etats
coiiiractantt au titrc des installations ct services dc la navigation acricnitc dc route et tie Sexploitation
du syMvittc ainxi que dc» coots encourus par KUROCONTROI. pour ('exploitation du systemc;
(b) ccs redevanecs sniciit pcreucs par KUROCONTROI. a raison d'unc retlcvancc unique par vol eifectui.
2.

i.a Gunmission clargic est chnrgee a cct effct:

(a) d'ctahlir Ic* principes rcgissant b determination des coins mcntionneV au (a) du paragraphe I cidessas;
(I») d'ctahlir Li iortnulc dc caicul ties redevanecs de route;
(c)

d'approuver pour cl>ai|uc pcriodc d'application le taux tie rccouvrement Jet. «tuts mentionnct au (a) Aa
paragraphs I cidcssus;

(d) dc determiner I'unitc dc cotnptc «Jans laqucllc I n redevanecs de route snot cxprimcct;
(e)

tic determiner les conditions d'application du systemc. y cotnprrs les conditions dc patrrocnt. amsi que Ic*
taux unitaires. I n tariff ct leur pcriodc d'application;

(f)

dc determiner les principes applicable» en mature d'exnncration dc redevanecs de route;

(g) d'approuver les rapports du Comite elargi;
(h) tf arrctrr Ic rcglement financier applicable au systeme de reclevances de route;
(i)

d'apprtiover les accords entre E UROCONTROL et tout E tat desireax cTntiltscr les moyeus ott fassistaitcc
technique d'F.UROCONTROL en mature de rcdrvanccs de navigation acrienne ne relevant pat de present
Accord;

(i)

d'approuver I'.irmcxe hudgcrairc pmposcc par Ic Comite1 elargi eonforrrUhncnt an (c) du paragraphe 1 de
1'ariH.lc S.

1.

Ι Λ Cuflimnum clargic ctahlit son rcglement intcrrcur a I'unanimitc dc rous les Etats contractam».

Article 4
Cbaque E tal contractant dispose d'unc vois au Comiti elargi, sous reserve des dispositions du (h) du par»·
grapbe 2 dc I'article f·.
Article 5

I.. Le Comite elargi eu charge* :
(a) dc preparer les decisions dc la Commission clargic;
(b) de Mirveillcr Ic fonctionncment du systeme de redevanecs de route, f comprit ('utilisation des moyens mis
en (viivre a cette fin par E UROCONTROL ct dc prendre routes mesures nccessaircs notatnment en cc qui
cnnccmc Ic rccouvrement des redevanecs de route, conformement aux decisions de la Commission clargic;
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(c)

dc faire rapport a la Commission clargic sur let moyens ncccssaircs au fouciioiiiicmctit Ju systcmc Jc rcJe
vanccs Je route ct Jc lui souuicttrc rannexe ImJgei.iirc relative aux activitcs J'F.UROCONTRUL en ma
tier* Je rcdevanccs Jc rouie; ■

(J) · Jc mutes auircs laches qui lui win confices par la Commission clargic.
2. . Lc Comitc clargi ctablir son rcglcmciu intcfieur sous reserve Jen dispositions prevues .111 (a) Ju paragraphc
2 Jc Particle 6.
Article 6
1.

Let decisions Jc la Commission clargic sunt acquisc* Jans lex conditions suivautcs :

(a) J.ms les cas prevus aux (a) a (f) cc (li) Ju paragraphc 2 Jc Panicle .1, lc* decisions soni prises a Γιιιι uuiniie
Jc lous les E tats coniractauts et soni obligatoircs pour chaquc E iai coutractanl; a defaut Jc decision una
nime. la Commission clargic pretul une decision .a la majoritc Jcs deux tiers des suffrages cxpriuw»; IUUI
Etat cuiuraciani qui nc pcut, pour Jcs raisoiu imperative* d'intcrci naiional, appliqticr cettc decision pre·
scntc a la Commission clargic un expose Jc ccs raisons;
(b) Jans les cas prevus aux (i) et (j) Ju paragraphc 2 Jc I'article J, la decision est prise a la majoritc Jcs Jcux
tiers Jcs suffrages exprimes sous reserve que ccs suffrages comprennent la majoritc ponJcrcc Jcs Kiats mem
bres J'E UROCONTROL idle t)u'ctlc resultc Jcs dispositions reproJuites a t'Aimcxc 2 Ju present Accord;
chaquc annce. E UROCONTROL fail cnunaiirc aux Ktats contractants 0,111 »*·" i , , n · PM membres J'F.URO
C O N T R O L lc nombrc Je voix ilont Jisposcnt les Etais menibrcs d'KUROCONTROL en application Jc ccs
Jispusitioru;
(c) dans let cas prevus an (g) Ju paragraphc 2 Je I'article 3, les Jecisiuns sunt pris.s a la majoritc Jcs Jcux
licrs Jcs suffrages exprintcs. II en est Jc incmc pour let rccotin introJuits au tuini dT.UROCONTROL par
la Commission clargic Jcvant lc tribunal arbitral prevu a I'article 25.
2.

(a) Lc rcglcmcnt intcricur Ju Comiic clargi y compris let regies relatives aux prises Jc dcV'iMon. CM
approuvc par la Commission clargic a runanimitc Jc taus lis E tats contractants.
(b) Touicfois, au cas mentionnc au (c) Ju paragraphc I Jc I'article 5, les deliberations Ju Comiic clargi
sont prises cottformcmciit au (b) Ju paragraphs I Ju present article.

Article 7
EUROCONTROL determine scion la rcglcmentation en vigucur les icdcvanccs Jc route dues pour chaquc
vol effectuc Jans I'espacc acricn defini a ('article 1.

Article 8
EUROCONTROL percoit les rcdevanccs Je route mentionnccs a I'article 7. A cettc fin, dies constituent
une reJcvance unique due pour chaquc vol qui est une crcancc unique J'EUROCONTROL ct payable a son siege.

Article V
La reJcvance esi due par la pcrsonne qui exptoitait I'aeroncf au iiiiintcnt oil lc vol a cu lieu.

Article 10
Au cas oil I'iJcntiic Jc I'cxploitant u'est pas connue, lc proprictairc Jc t'acroncf est repute ctrc I'explui
tant jusqu'a cc qu'il ait etabli quelle autre pcrsonne avail cettc qualite.

Article I I
Lorsquc lc debitcur nc s'esi pas acquittc Jc la so mine due, ccllcci pcut faire I'objct d'un rccouvrcment
force.
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Article 12

'

„

1.
l-Λ procedure Jc rccouvrcmciir de la jommc due est engagee, sou par KUROCONTROL, soil. 1 la requite
d'ElUlOCONTHOL. p:ir mi E t.it contraciaiil.
2.

I.c rccoiivrcmcnt CM puitrMtivi, soil p.ir vnic jiidiuairi', soil par vnic administrative.

.I.
(;h.i.|iu· I·I.I» cimiractaiit fait coiinaitrc a F.UIlOCONTKOI. les procedures qui soitt appliqucis dans ctt
I'l.u ainsi que les juridk'tions mi les anionics administrative* compclrnlcs.

Article 13
I.a procedure tic rccouvrcmcnt CM imroduiic dans I'E tat comractant:
(a)

oil le dchiteur a son domicile oil son siege;

(b)

«MI Ic dchiteur pnssede tin crablisscmcnt commercial ti son domicile on son siege ne stmt pas sillies sur le
tcrriloirc d'un Ktat contractant;

(c)

oil Ic dchiteur pnssede des avoirs, en I'ahscncc des chefs dc competence cnonccs an χ paragraphes (a) el (b).
cidessus;

(d)

on KUROCONTROL a son siege, en Pal'scncc des chefs dc competence cnonccs aux paragraphes (a) a (c)
tidestus.
Article 14

I'UROCONTROI. a hi capacitc d'iiilrntluire line action devant les juridictions ci les anionics administratives
cirnipvteiitcs tics l:.t.its qui ne sunt pas panics au present Accord.

Article 15
Sont rcct.muics cl cxccitivcs dans les autre* E tats contractant», les decisions suivantes prises dans on E iat
contractant:
(a)

les decisions juridictiiMincllc* definitives;

(h)

Ic* decisions administratives qui nnt (ti susccptihles dc rcconrs juridictionncl, mats ne le sont plus, soit
parcc «JIIC la jtiridiction a rejeti Ic rcconrs par unc decision definitive, soit parce que Ic rcquirant s'est
desiste, soit par expiration dii dclai dc rcconrs.

Article 16
l.cs dciiMons mentinnnecs a I'article 15 nc sont pas rcconmics ni cxccutces dans les cas suivants. :
{.·)

vi l.i jiiriilictimi cm t'aiitoritc administrative de I'F.tat d'originc n'ctait pas compctcntc dans les term'cs'cnon
ccs par Panicle 1.1;

(I>)

*i la decision est niaitifcslcment contrairc a I'orilre .public dc I'lit at requis;

(c)

Ί Ic debitctir n'a pas etc avisi dc la decision administrative on dc I'lntroduction de I'instancc en temps
utile pour sc defendre oti exerccr les rcconrs juridictionncls;

(d)

si tire instance relative aux mimes redevanees, imroduitc en premier lieu, est pendatitc devant unc juri
div'tiun oil unc autt.ritc administrative dc I'E tat requis;

(ι)

si la ile.ifiou est inconciliablc avee unc decision relative aux mimes redevanecs ct rendue dans I'E tat requis;

(f)

si la juridiction ou I'aulcritc administrative dc I'E t.it d'originc, pour rendrc sa decision, a, en tranehant
one question relative Λ I'c'tat on \ la capacity des persurncs physiques, aux rigimes matrimoniaux, aux
tciatiicms ct aux successions, mcconnu unc regie dc droit international privc dc I'E tat requis, a moins
que sa decision n'nbr.utissc au meme rcsult.it que s'il avait fail application tics regies du droit inter
national privi dc I'E tat requis.
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Article 17
Let decisions meniionnecs 1 ('article 15 t]ui sunt executoires dans I'E tat d'origine sent misci a exiVuiii'ii
cunformcmcni a la legislation en vigueur Jans I'E tat requis. E n i.nut que de besuin, la decision est rcvciuc dc
la lurmulc cxecuioirc sur simple requite par une juridiciiun on uac autorite administrative de I'E tat requis.

Article 18
I.

La requite est accompagnee :

 (a) d'une expedition de la decision;
(b) dans le cat d'une decision juridicitunncllc reiuluc par defaut, de I'original uu d'une copic ccrtiiu*c con
forme d'uA dwrument cublissaut que le debitcur a rt\"u en icuip* utile signification uu notification dc
facte introduvtif. d'instancc;
(c) dans It c « d'une decision administrative, d'un «locuntciu ctablissant que les exigences prevues a Particle 15
sons satisiakes;
(d) de tout, document ctablissant que la decision est cxcctttoirc dans l*F.tat d'origine et que 1c dcbiicur a revu
en temps utile une signification de la decision.
.2;
tine traduction dumcm ccftificc dm documents est fournie si la jtitidictiuii ou I'auturitc administrative
de I F u t requis I'exigc. Aucune legalisation ni furinalifc analogue n'est re«|uise.

 ΐ ν  ' ''·:.,::■'. ■)':''

·.·■

.Article 19.

.

..

... .

I. La requite ne pent it re rejetec que pour Γοη drs motifs prcvus a Particle 16. E n aucun cas, la decision ne
■ peut (aire I'objct d'une revision au fond dans I'E tat requis.
.' 2. La procedure relative a la reconnaissance et a ('execution de la decision est regie par la !«►· dc I'F.tJt requis
dans la tnesure ou le present Accord n'en dispose pas autrement.

Article 20
Le mutuant percu par E UROCONTROL sera verse aux E tais comractants dans les conditions prevues par
decision du Comiie clargi.
Anicle 21
Loriqu'tth F.tar Contraciant a rccouvrc la crcance, le mnntant effcctiveincnt pcrfu est verse dans les mcillcurs
dclais a KUROCONTIUM., qui applique la procedure prevue a I'ariicle 20. Le* irais de rccouvrcmcui cncouiu»
par cct ht.it sout mis a la cliargc dE UROCONTROI..

Article 22
Les autoriies compctcntcs des E tats contractants coopcreni avee E UROCONTROL dans IViablisscmcnt ci
 la pcrcepiion des redevanccs de route.
Article 23
Si le Comiie clargi decide a I'unanimitc d'abaudonner le recouvrement d'une redevance, les Etats Gmirac
tants conccrnes peuvent prendre tout» mesures qu'ils jugem appropriecs. Kn pareil cas, les dispositions du pre
sent Accord relatives au recouvrement, a la reconnaissance ct a (execution des decisions cesseut d'etre applicable!.
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Article 24
F.n c.is tic crisc «HI dc guerre, les dispositions tin present Accord nc pciivctit porter attcinte a la liberie
d'action ties Klats contractants conccrncs.
Arn'clc 2.5
1. Tout diffcrciul t|iii pwirra naitrc soil cntrc les F.tats cnntractani.t, stiit cut re les Ktats cmuractaiits ct
KUIUK'.ONTROl. representee par la Commission clargi·..·, rclatif ;'t I'iutcrprctatinn oil ('application du present
Accord on tics scs Annexes c» qui n'atira pn clrc regie par voic ilc negotiations dircctcs ou par lout autre mode
»le rcglcmcnt sera sotimis a arbitrage a la requite ilc Tunc qticlcouqiic des parties.
2. Λ cct cifct cliacimc des parties designers dans ch.iquc cas un arbitrc, ct les arbitrrs sc mcttront d'accotd
siir ta designation d'ttii tiers arbitrc.
Λ.

l.e tribunal arbitral dctcrmiucra sa prnprc procedure.

4. Cbaquc panic prendra a sa charge les frais conccrnant son arbitrc ct sa representation dans la procedure
devant Ic tribunal; les irais afferent* au tiers arbitrc ainsi epic les am res frais scront supported par les parties i
parts cgalcs. Ix tribunal arbitral pcut toiitcfois fixer unc repartition differcntc des frais s'il le juge approprii.
*.

l.cs decisions Jit tribunal arbitral scront obligatnircs pour les parties au diffcrend.

Article 26
l.c present Accord rcmplacc I'Accord multilateral rclatif a la perception des rcdcvanccs de route du 8 septcm
brc 1970.
Ccttc disposition ne pnrtc pas prejudice a tout Accord entrc UUROCONTROl. et tin F.tat non membre d'E U
ROCONTROI., tel.itif a la perception des rcdcvanccs de.route qui conccrnc les Regions d'lnformation de Vol
visccx 1 I'Article 1 du present Accord, et qui restcra en vigucur jusqu'i ce que cct F.tat devienne panic au present
Accord.
Article 27
I. l.c prevent Accord est ouvcri a la signature, avant la date dc son entree en vigucur, dc tout E tat participant
j ta ilaic tie la signature au systcmc dc perception des rcdcvanccs dc route F.UROCONTROL ou admis a signer
tie f.uvord unanimc dc la Commission pcrniancnte.
1. l.e present Accord sera soumis :i ratification. Les instruments dc ratification scront deposes attprcs du Gou
vcrntmcni du Rnyatimc dc Bclgique. La ratification tin Prntocolc, ouvert a la signature le 12 fevrier 1931 a Rruxel
les. ametnl.iKt la convention Internationale dc cooperation pour ta seenrite de la navigation airtenne · E URO
CONTROL  du l.l deccmbre I960, ci.iprei dennmme « le Protocnle >, emporte ratification dudit Accord.
.1. Lc present Accord cntrera en vigucur Λ la date d'entrcc en vigucur du I'rotocnlc en ce qui concerne E URO
CONTROL, les Ktats membrcs d'KUROCONTROL ct les F.tats qui aurottt depose1 leur instrument de ratification
a unc date awcricure.
4. Pour tout E tat dont I'instrumcnt de ratification est depose aptcs la date de Ccntrse en vigucur du present
Accord, ccltiici cntrera en viguctir Ic premier jour du dcuxicme mois suivant Li date du depot de son instru
ment dc ratification.
5.

Tar sa signature I'UROCONTROL devient panic au present Accord.

>·. l.c Gouvcrncmcnt du Ilny.ntme dc Bclgique aviscra les Cotivcrncmcnts des atitres F.tats signataircs dudit
Accord dc toutc signature dudit Accord, de tout depot d'instrument de ratification et de la date d'entrcc en vigucur
de I'Accord.
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Article 28
1.

Tom ti.u petit aJKcrcr :iu prcseuc AccorJ.

Toiitciois, a IVvccption Jes F.t.iis curopcens aJlicrant a la Convention amcnJcc viscc au p.ir.i(;rapl>c 1 Jc
Particle 27, les Fiats nc pcuvcut adherer an present Accord t|u'aveC ('approbation Jc la Commission clargic Matuam a I'uuaniinite.
2. L'in>trumcnt J'aJlicsiuu est di'|Hi.->c anpres tin Cotivcrncnicnt tin (loraimic Je IWlj;ii|iio tpii en ariscra le*
(•ouvcrncmcitt* Jes autre* Flats contractaui*.
.1.

L'aJhcsion prcnJta effct le premier jour tlu Jctixicmc mois suivaiit Ic depot tic ('instrument J'aJheMon.

Article 29
1. Its Etat* parties a la Convention amcnJcc snnt lies par le present AccorJ .itissi longicmps «|ue laJite Convention atncnJee rcste en vigucur.
2. I.e> Fiats tpii ne sunt pas parties a la Convention amcnJcc seront lies par le present AccorJ poor tine tlitree
Je ci>U| an> dcComptce a partir Ju jour uu il esc, a Ivur cgarJ, eiurc en vigueur on jusiiu'a expiration Jc la Convention, si ccttc Jeniicre Jate esc la plus r.ipprochcc. Cccte pcriodc Je cinq ans est aiiKuiialkiucntciit prolongce
par pcrioJev Je cinq ans a uuiius que I'F.tat conccrne n'ait uMiiifcstc. par uric notification ecrite au (.'«uverncinent Ju Royaume Je Helgitiue, au iiuiius Jeu.t ans avaut ('expiration Je la pvruklc eu «iocs, MID intciuitHi Je
met f re (it· a sa participation au present AccorJ. I e Couvcriwincnf Ju Royaume Je lidgiquY avisera par ectit le»
Guuveriteowius Jes autre* Etats contract.tms Je laJite notification.
.1. Le Gouvcrncmciit Ju Royaume Je Hct|;iqitc avisera par eerie les Gouvcrnemeiits Je* autres Klais cuntraciaiii»
Je cottte notification faicc par unc Panic contraciairtc a la Convention amcnJcc Je MM* intention Je met tic fin a
laJite Convention.
Article 30
Le Couvcrttrmcnc Ju Royaume Jc llclgiquc (era enregistrer Ic present Accord anpres Ju Secretaire («hie·
ral Jet Nations Unies, conformement a I'article 102 Je la Cttarte Jes Nations Unies et anpres Ju Ctutseil Je
('Organisation Je I'Aviatiun Civile Internationale, coiifonncmcuc a I'article 8.1 Jc la Convection relative a I'Aviation Civile Internationale signcc a Chicago Ic 7 Jcccmbrc 19-14.

EN FOI OF. QUOI, les Plcnipntciiiiairc* soussigncs, aprcs presentation tie leurs pleins pouvnirs qui nut etc
rcconnus en bonne et Juc forme, one signc ic present AccorJ.
FAIT a Bruxelles, le 12 fevrier I9H1, en tangiics alleniaiule, atifjaise, espaguule, franchise, iieVrl.uul.me ec por·
tugaisc, les six textes cunt cgalcntciir autlieiititpies, en mi sent exemplaire, tpti restera depose aux Archives Ju
Gouveritcntcm Ju Royaume Je llclgiquc qui en coniinunit|iirra copie ccrtificc conformc aux Coiivcrucmcius Jes
autres Flats sigiiataircs. Le te.vte en laugnc franchise fcr.i ioi en cas tie divergence eutre les textes.
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ANNEXE 1
Regions d'lnformation dc Vol

ElM$ CoiitraamUt

Kegi"'" >n>il<>rm<Uit,n ,lc V„l

Rcpubliu,uc fcJcralc J'Allemagnc

Region
Region
Region
Region
Region
Region

supcricurc J'inforuutioii Jc vol Hannover
supcricurc d'iiil'oriuation Jc vol Rhcin
d'iuformaiiou Jc vol Urcnicn
d'iiitorinaiion Jc vol DiissclJorf
d'iuformation tic vol Frankfurt
d'iitforniaiion dc vol Mimchm

Republique d'Autriche

Region d'inforni.ttion Jc vol Wicn

( Rovaume do Hclgio,uc
(. C randUuchc dc Luxembourg

Region supcricurc d'iiiforniation Jc vol Uruxcllcs
Region J'informaiion Jc vol Uruxcllcs

Espagnc

Region
Region
Region
Region
Region
Region

supcricurc J'inforui.ilion Jc vol Madrid
J'informaiion Jc vol MaJriJ
supcricurc d'infortnaiion dc vol llarcclona
d'iniormaiiou Jc vol liareclona
supcricurc d'liifornutioii Jc vol Ula» C auaiias
d'iiiforniation Jc vol Mas C auaria*

Rcpubliijue franchise

Region
Region
Region
Region
Region

supcricurc d'itiforiiutioo Jc vol France
J'iniormaiion Jc vol Paris
J'iniorniatioii Jc.vol llrcst
d'inforniaiion Jc vol Bordeaux
d'inforinaiioii Jc vul Marscillc

Region
Region
Region
Region

supcricurc d'iuformation Jc vol Scottish
J'iiiforniaiion Jc vol Scottish
supcricurc J'infonnaiion Jc vol London
d'iuformation Jc vol LonJon

Ro>aumcUni dc C randcorctagiie ct J'lrlaiidc
NorJ

IrlanJc

Ju

Region sii|>cricurc d'inforniaiion Jc vol Shannon
Region J'iiiforniaiion Jc vol Shannon

Rojraumc Jcs PaysBus

Region J'iiiforniaiion Jc vol Amsterdam

Rcptihlit|iic portugaise

Region supcricurc J'iiiforniaiion Jc vol Lishoa
Region J'inforniation dc vol Lishoa
Region d'iuformation dc vol Santa Maria

Confederation Suisse

Region
Region
Region
Region

supcricurc d'iuioruniioit Jc Vol (<uevc
d'iuforuiatioii Jc vol C ciic've " . ■
supcricurc J'infnrinatioii Je vol Zurich
J'iiiforniaiion Jc vol'Zurich
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ANNF.XK 2
|(b) du paragraphs 1 Jc I'Anicle 6)
Exlrails Jc la Convention Internationale
de cooperation pour la sccuritc de la navigation acrienne ·. EUROCONTROL 
du 13 deccmbre I960
amendec par le Protocole ouvert a la signature a Bruxctlcs en 1981

Article 7..1 dc la Convention

• Sjuf tlUpnsilions emtif aire», le» directive* ct lex mcMirc» prise» Jan» lev c:w prcvu* an (h) Ju para
graphic I i t an paragraph* 4 »W ('article ft srmt adoptee* par la Commission a la majorite Jes suffrages cxpri
mc$, etant cntcntlu que:
—

ees suffrages sunt af fanes Je la pomlcratton prcviic a Particle 8 ciapris,

—

res Miffragcs tloiveni rcprcsentcr la majorite Jc» Panics Cotiiractames votant. ·

Article 8 de b CoavcntSoti
• I . La pontleratio* ptihrae I Panicle 7 en «letertnincc sckm le tableau tuivant:
Pourccntagc Je la contribution annucllc «Tune Fanie coniractame
. par rappon J U S contributions anmiclles
«le i'eiuee»ble des Panics eonuactantej

. Nombre
dc voix

inlcrieur a I % . . . . . .
Oe

I

I

Jtneinsde

2

%.

.

Dc 1

iwMbdc

3

X.

.

. ......

.

."·. . . .

.

.

De

1

Dc

4 ·/· a moins dc 6

Dc *
De

i Bwwt* Je

amotnsJe

4'/«X .

7'/*%.

7.Vt a rnoins Jc V

De 9

% .

a moins ilc 11

2
J
. . . . . . . .

4
S

. . . . . . '

.

.

d

.

8

%
%

7
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dell

a rnoins «le U

% . . . . . . . .

Dc I.)

a moins dc 15

%

De 15

a inoin* Jc 18

%

II

Dc IX

J moins ilc 21

%

12

Dc 21

a moins dc 24

%

.13

IK· 24

a moil» Jc 27

%

14

Dc 27

a rooin* Jc 311

%

15

\l)%

9
10

If

2. I."» fixation initi.ile du nomhrc ilc» vuix est faitc. a coni|>tcr Jc la misc en vigucur du Protocole nuvcrt
a la signature, a Hruxcllcs en IV8I, par reference au tableau ciJestux ct conformement a la regie de determi
nation des contributions annucllc» Jes Parlies cutitrattaotcs au budget ilc ('Organisation ipti figure a 1'ariiilc 19
dc* Statut* ilc I'Apcnce.
3. Kn cas d'adhesion J'un Hut, il est precede de la nicnie manicrc Λ tine nnuvcllc fixation du uoinbrc Jc voix
des Parties cuimactantcs.
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).

II est proccJc chat]tic annce a une muivelle fixation J u uoiubrc Jc» v o i t . J a n s Irs cimJition» pre ν ties c i 

Josti*. »
Article 1^ ilc I'Anncxe
' I.

I a la Convention (Statins J c

I'Agcncc)

Sans prcjiulice Jes Jispokitions J n paragraplic 2 tiJcssous, les cmiifihtitiotis atiiHictlvs uc cliacune Jc» Par

tics coiur.iti.inies an bnjgcc Sinn, puur ch.n|uc exvrcicc, Jctcrniinccs scion la f o m i u l c Jc repartition ciaprci :
(a)

unc premiere fraction, .t concurrence Jc 10 % Jc la contriluitioii, est catculcc proportionncllciitciil a T i m ·
pnnancc tin ProJuit national l>rnt tie la I'artic ctiniractaitte (el ini'il est J e l i n i au paragraphe Λ ciJcssuus;

(l>)

unc Jctivicnie fraetiun. a concurrence Jc 70 % Je la cotiiribiitinn, est calculce priiponiouiicllcmciit a I'im
portantc J c I'assicttc Jes rcJcvanccs Jc romc Jc la Panic coiuract.iiiic telle tm'cllc e t i Jcfinic au paragra
plic A ciJcssous.

2.

Aucuitc P a n i c comractatuc n'est tviuic Jc verscr, pour tin exercicc htiJgctaire J o n n e , unc contribution Jcpas·

sant .10 % J n mutuant global Jes contributions Jes Parties c o m r.ict antes. Si la contribution J c I'ttiic Jes Parties
comractautcs calculcc cuiifornicmcnt au paragraplic ciJcssus Jcpassait .10 % , rcxccJciH w r a i t rcparti c i m c les
attires Parlies coutractaincs scion les regies fi\ccs attJit paragraphe.
1.

t.e ProJuit n.iiioii.il hrur q u i est pris en coinptc est cclui q u i rcsultc Jes st.itisttinics ctablics par I'Organi

saiion tie Cooperation el tic Pcvcloppcment ccotiuiniquc* — o u a Jefaut par tout o r g a i m m c o f f r a n t Jes garan
lies cquivalcntcs el Jcsignc en vcrtu J'tuic decision Jc la Commission en caletilam l a moyenne arithmctiquc Jes
trois Jcriiicrcs annce* pour tcsqucllcs ccs statistiqitcs sunt Jisponiblc*. II s'agit J u P r u J u i l national brut au cuut
Jes factcttrs ct aux prix con rants cxprimc cu unites J c coniptc curopeennes.
4.

L'assictte Jes retlcvanccs Jc route q u i est prise ctt coniptc esc cclle ctablic pour la pcnulticmc annce ptccc

J e m i'cxcrcicc huJgctairc en qucstiun. ·
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΟΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΜΒΑΣΗ EUROC ONTROL
 m ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ TOT ΒΕΛΠΟΤ
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΤΚΑΤΟ TOT ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟΤ
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Έχοντας υπόψη, ότι οι εξελίξεις στην εναέρια κυκλοφορία απαιτούν
την αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης EUROCONTROL τη σχετική
με τη συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμ
βρίου 1960, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συ
στήματος, οργανωμένου από κοινού από τα Κράτη  Μέλη, για τον
έλεγχο της γενικής εναέριας κυκλοφορίας στον ανώτερο εναέριο χώρο.
Έχοντας υπόψη ότι τα παραπάνω Κράτη επιθυμούν να συνεχίσουν
και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ τους, μέσα στα πλαίσια του
EUROCONTROL, ειδικότερα μέσω της διαμόρφωσης κοινών μακρο
πρόθεσμων στόχων και μεσοπρόθεσμων σχεδίων, ύστερα από διαβου'
λεύσεις με τους χρήστες των εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας, με
σκοπό να επιτύχουν τη μέγιστη αποδοτικότητα, στο ελάχιστο κόστος,
κατά την παροχή εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας.
Έχοντας υπόψη την επιθυμία να επεκτείνουν και να ενισχύσουν τη
συνεργασία με άλλα Κράτη, τα οποία ενδιαφέρονται για την εκτέλεση
των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο EUROCONTROL για να αυ
ξήσουν την αποτελεσματικότητα του, ειδικότερα σε ότι αφορά τη διευθέ
τηση της ροής της*εναέριας κυκλοφορίας.·
Έχοντας υπόψη την επιθυμία να ενθαρρύνουν τα ενδιαφερόμενα
Κράτη να γίνουν Μέλη του EUROCONTROL, συμφώνησαν τα παρα
κάτω:
Άρθρο Ι
Η Διεθνής Σύμβαση EUROCONTROL, η σχετική με τη Συνεργασία
για την Ασφάλεια της αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 1960, όπως
τροποποιήθηκε από το πρόσθετο Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις
Βρυξέλλες την 6η Ιουλίου 1970 που με τη σειρά του τροποποιήθηκε
από το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες την 21η Νοεμ
βρίου 1978, στο εξής καλούμενη «Η Σύμβαση», τροποποιείται με το
παρόν όπως προβλέπεται από τα παρακάτω άρθρα.
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Άρθρο II
Το Άρθρο 1 της Σύμβασης αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Άρθρο 1
1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ενισχύουν τη συνεργασία
τους και να αναπτύξουν τις κοινές δραστηριότητες τους στα πεδία της
αεροναυτιλίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αμυντικές ανάγκες και
παρέχοντας τη μέγιστη ελευθερία σε όλους τους χρήστες του εναέριου
χώρου, σύμφωνα με το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας,
Προς το σκοπό αυτό συμφώνησαν:
(α) Να καθορίσουν κοινούς μακροπρόθεσμους στόχους στο πεδίο της
αεροναυτιλίας, μέσα σ' αυτά τα πλαίσια, να καταρτίσουν ένα μεσοπρόθε
σμο κοινό σχέδιο για τις εξυπηρετήσεις και τις ευκολίες εναέριας κυκλο
φορίας.
(β) Να εκπονήσουν κοινά σχέδια για προηγμένη εκπαίδευση» διαδι
κασιακά μέτρα και γ:α προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, που αφο
ρούν τις ευκολίες και τις εξυπηρετήσεις για την ασφάλεια, την αποδοτι
κότητα και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας.
(γ) Να συμφωνήσουν οποιαδήποτε άλλα μέτρα είναι αναγκαία για
την εξασφάλιση της ασφαλούς και κανονικής ροής της εναέριας κυκλο
φορίας.
(δ) Να συστήσουν μια κοινή παρακαταθήκη εμπειρίας σε επιχειρη
σιακά, τεχνικά και οικονομικά θέματα αεροναυτιλίας.
(ε) Να συντονίσουν τις δραστηριότητες τους, όσον αφορά τη διευθέ ;.
τηση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, καθιερώνοντας ένα Διεθνές
Σύστημα Διευθέτησης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, για να εξα
σφαλίσουν την πλέον αποτελεσματική χρησιμοποίηση του εναέριου χώτ
ρου.
2. Για το σκοπό αυτό ιδρύουν, με την παρούσα Σύμβαση, κατωτέρω,
ένα «Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας (EU
ROCONTROL)» καλούμενο στο εξής «Ο Οργανισμός», ο οποίος θα
ενεργεί σε ιιυνεργασία με τις εθνικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές.
Ο Οργανισμός θα περιλαμβάνει δύο Όργανα:
 Μια «Μόνιμη* Επιτροπή για την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας» 
καλούμενη στο εξής «Μόνιμη Επιτροπή», η οποία θα αποτελεί το
υπεύθυνο όργανο για τη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής του
Οργανισμού.
 Μια «Υπηρεσία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας»  καλούμενη
στο εξής «Η Τπηρεσία», το καταστατικό της οποίας είναι στο Πα
ράρτημα Ι της παρούσας Σύμβασης. Η Τπηρεσία θα αποτελεί το
υπεύθυνο εκτελεστικό όργανο των καθηκόντων που περιγράφονται
στην παρούσα Σύμβαση ή που ανατίθενται σ* αυτήν από τη Μό
νιμη Επιτροπή σε εφαρμογή της Σύμβασης.
 Τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού θα είναι στις Βρυξέλλες».
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Άρθρο III
Το Άρθρο 2 της Σύμβασης καταργείται. Το Άρθρα 6 της Σύμβασης
γίνεται Άρθρο 2 και συντάσσεται ως εξής:
«Άρθρο 2

ϊ . Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
(α) Να αναλύει τις μελλοντικές ανάγκες της εναέριας κυκλοφορίας
και νέες τεχνικές που είναι αναγκαίες για την κάλυψη αυτών των ανα
γκών,
(β) Να αναπτύσσει και υιοθετεί κοινούς μακροπρόθεσμους στόχους
στο πεδίο της αεροναυτιλίας,
(γ) Να συντονίζει τα μεσοπρόθεσμα εθνικά σχέδια, για να καταρτίσει
ένα κοινό μεσοπρόθεσμο σχέδιο, σχετικά με τις εξυπηρετήσεις και τις ευ
κολίες εναέριας κυκλοφορίας, μέσα στα πλαίσια των μακροπροθέσμων
στόχων, που αναφέρονται στην παράγραφο (β) παραπάνω,
(δ) Να προωθεί κοινή πολιτική για αεροναυτιλιακά συστήματα εδά
φους και αέρος και για την εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών
εναέριας κυκλοφορίας,
(ε) Να μελετά και προωθεί μέτρα για τη βελτίωση του αποδοτικού
κόστους και της αποτελεσματικότητας, στον τομέα της αεροναυτι
κά;»

. .... #
.# ·
'
(στ) Να προωθεί και.διεξάγει μελέτες, ελέγχους και δοκιμές, που
αφορούν την αεροναυτιλία, να συλλέγει και διανέμει τα αποτελέσματα
των μελετών, ελέγχων και δοκιμών, που διεξάγονται από τα Συμβαλ
λόμενα Μέρη, στο πεδίο της αεροναυτιλίας,
(ζ) Να συντονίζει τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης των Συμ
βαλλομένων
Μερών, που αφορούν νέες τεχνικές στο πεδίο της αεροναυ
;
τιλίας,
(η) Να εξετάζει θέματα στο π&^ίο της αεροναυτιλίας, που μελετώνται
από τον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και άλλους Διεθνείς
Οργανισμούς, που ασχολούνται με θέματα πολιτικής αεροπορίας,
(θ) Να μελετά τροποποιήσεις των Περιοχικών Σχεδίων αεροναυτι
λίας, που πρόκειται να υποβληθούν στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής
Αεροπορίας (IC AO),
(ι) Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, που είναι δυνατό να του
ανατεθούν σε εφαρμογή του Άρθρου 1.1 (γ),
(κ) Να βοηθά τα Συμβαλλόμενα Μέρη. και ενδιαφερόμενα Κράτη, μη
Μέλη, στην καθιέρωση και λειτουργία ενός Διεθνούς Συστήματος διευ
θέτησης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας,
(λ) Να καθιερώνει και εισπράττει τέλη, που επιβάλλονται στους χρή
στες των εξυπηρετήσεων αεροναυτιλίας σύμφωνα με τη σχετική με τα
Τέλη Διαδρομής Πολυμερή Συμφωνία για λογαριασμό τόσο των Συμ
βαλλομένων Μερών, όσο και των Κρατών μηΜελών του Οργανισμού,
που είναι Μέρη αυτής της Συμφωνίας.
Ειδικές Συμφωνίες είναι δυνατό να καταρτισθούν από τον Οργανισμό
και τα Κράτη μηΜέλη του Οργανισμού, που ενδιαφέρονται να λάβουν
μέρος στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.
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2 . Ύστερα από αίτηση ενός ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων  Με
ρών είναι δυνατό να ανατεθούν στον Οργανισμό τα ακόλουθα καθήκο
ντα:
(α) Να βοηθάει αυτά τα Μέρη στην εκτέλεση ειδικών καθηκόντων αε
ροναυτιλίας, όπως η σχεδίαση και εγκατάσταση ευκολιών και εξυπηρε
τήσεων εναέριας κυκλοφορίας,
(β) Να παρέχει και διατηρεί σε λειτουργία, εν όλω ή εν μέρει, εξυπη
ρετήσεις και ευκολίες εναέριας κυκλοφορίας για λογαριασμό αυτών των
Μερών,
(γ) Να βοηθάει αυτά τα Μέρη στον υπολογισμό και είσπραξη τελών
που επιβάλλονται από αυτά στους χρήστες των εξυπηρετήσεων αερο
ναυτιλίας, και τα οποία δεν καλύπτονται από τη σχετική με τα Τέλη
Διαδρομής Πολυμερή Συμφωνία.
*
Η εκτέλεση αυτών των καθηκόντων θα διέπεται, σε κάθε περίπτωση,
από μια ειδ:κή συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και των ενδιαφερομέ
νων Μερών.
3 . Ύστερα από αίτηση ενός ή περισσοτέρων Κρατών μηΜελών του
Οργανισμού είναι δυνατό, επί πλέον, να ανατεθούν στον Οργανισμό τα
ακόλουθα καθήκοντα:
(α) Να βοηθάει αυτά τα Κράτη στη διευθέτηση της ροής της εναέριας
κυκλοφορίας και στη σχεδίαση και παροχή εξυπηρετήσεων αεροναυτι
λίας και εξοπλισμού.
. (β) Να βοηθάει αυτά τα Κράτη στον υπολογισμό και είσπραξη τελών
που δεν καλύπτονται από τη σχετική με τα Τέλη Διαδρομής Πολυμερή
Συμφωνία, τα οποία επιβάλλονται από αυτά στους χρήστες των εξυπη
ρετήσεων αεροναυτιλίας.
Η εκτέλεση αυτών των καθηκόντων θα διέπεται, σε κάθε περίπτωση,
από μία ειδική Συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και των ενδιαφερομέ
νων Κρατών».
Άρθρο IV.
Τα Άρθρα 3 και 37 της Σύμβασης συγχωνεύονται σε ένα νέο Άρθρο
και συντάσσονται ως εξής:

«Άρθρο 3.
1. Η παρούσα Σύμβαση θα εφαρμόζεται στις επί διαδρομής εξυπηρε
τήσεις αεροναυτιλίας και τις συναφείς με αυτές εξυπηρετήσεις Προσέγ
γισης και Αεροδρομίου για εναέρια κυκλοφορία στις Περιοχές Πληροφο
ριών Πτήσης που είναι καταχωρημένες στο Παράρτημα 2 .
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση, που ένα Συμβαλλόμενο Μ έρος. επιθυ
μεί να κάνει στον πίνακα των Περιοχών Πληροφοριών Πτήσης του Πα
ραρτήματος 2 , θα υπόκειται στην ομόφωνη συγκατάθεση της Μόνιμης
Επιτροπής, αν θα είχε σαν αποτέλεσμα μια επί του συνόλου των^ορίων
μεταβολή του καλυπτομένου από τη Σύμβαση εναέριου χώρου.
Οποιαδήποτε τροποποίηση που δεν συνεπάγεται τέτοια μεταβολή θα
γνωστοποιείται στον Οργανισμό από το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο
Μέρος.
3 . Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης η έκφραση «εναέρια
κυκλοφορία» θα περιλαμβάνει τα πολιτικά αεροσκάφη και όσα στρατιω
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τικά, τελωνειακά χαι αστυνομικά αεροσκάφη συμμορφώνονται προς τις
Διαδικασίες του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτιχής Αεροπορίας».
Άρθρο V
Το 'Αρθρο 5 της Σύμβασης αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Άρθρο 5
1. Η Μόνιμη Επιτροπή θα απαρτίζεται από αντιπροσώπους των
Συμβαλλομένων Μερών. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να διορίζει
περισσότερους αντιπροσώπους, προκειμένου ειδικότερα να επιτρέπεται
η αντιπροσώπευση των συμφερόντων και της Πολιτικής Αεροπορίας και
της Εθνικής Άμυνας, αλλά θα έχει μία μόνο ψήφο.
2. Για τους σκοπούς του Άρθρου2.1 (1), η Μόνιμη Επιτροπή θα
διευρύνεται για να περιλαμβάνει αντιπροσώπους Κρατών μηΜελών,
τα οποία είναι Μέρη της σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής Πολυμερούς
Συμφωνίας. Η κατ* αυτόν τον τρόπο διευρυμένη Μόνιμη Επιτροπή θα
λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάζεις της εν λόγω Συμφωνίας.
3 . 'Οπου για το σκοπό αυτόΚ>πάρχει διάταξη σε άλλες ζυμφωνιες, οι
οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Οργανισμού και Κρατών μηΜελών,
σύμφωνα με το Άρθρο 2 . 1 , ειδικότερα για τη διευθέτηση της ροής της
εναέριας κυκλοφορίας, η Μόνιμη Επιτροπή θα διευρύνεται και θα λαμ
βάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάζεις αυτών των Συμφωνιών».
Άρθρο VI
Το Άρθρο 7 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 6 και συντάσσεται ως
εξής:
«Άρθρο 6
1. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που ανατίθενται στον Οργα
νισμό από το Άρθρο 2 . 1 . η Μόνιμη Επιτροπή θα λαμβάνει τα ακόλουθα'
μέτρα:
(α) Όσον αφορά τα Συμβαλλόμενα Μέρη:
Θα λαμβάνει αποφάσεις:
 Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 2.1 (β) και (γ).
 Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 2.1 (α) και (δ) μέ
χρι (κ) οποτεδήποτε η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να δχσμεύσε\ τα
Συμβαλλόμενα Μέρη σε μια κοινή ενέργεια* σ' αυτές τις περιπτώ
σεις μπορεί επίσης να εκδίδει μια Σύσταση προς τα Συμβαλλόμενα
Μέρη.
(β) Όσον αφορά την Υπηρεσία:
 θ α εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και τα προγράμματα
επενδύσεων και εργασιών για περισσότερα του ενός χρόνια, που 6α
υποβάλλονται σ* αυτήν από την Υπηρεσία για την εκπλήρωση των
καθηκόντων που αναφέρονται στο Άρθρο 2.1, καθώς επίσης τον
Προϋπολογισμό και τα Πεπραγμένα* θα δίδει κατευθυντήριες οδη
γίες στην Υπηρεσία, οποτεδήποτε το θεωρεί αναγκαίο, για την εκ
πλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Υπηρεσία.
 θ α λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την ενάσκηση των
εξουσιών επίβλεψης, που της παρέχονται με την παρούσα Σύμ
βαση και το Καταστατικό της Υπηρεσίας.
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 θ α απαλλάσσει την Υπηρεσία σε ό,τι αφορά την εκ μέρους της δια
χείριση του προϋπολογισμού.
* 2. Επιπρόσθετα η Μόνιμη Επιτροπή:
(α) θ α εγκρίνει τους Κανονισμούς του Προσωπικού και τους Οικονο
μικούς Κανονισμούς, καθώς επίσης και τα μέτρα που θα λαμβάνονται
σε εφαρμογή του Άρθρου 7.2 και του Άρθρου 19.3 του Καταστατικού
της Τπηρεσίας.
(β) θ α διορίζει τα Μέλη του Συμβουλίου ελέγχου για περίοδο πέντε
ετών σε εφαρμογή του άρθρου 2 2 . 1 του Καταστατικού της Τπηρεσίας.
3 . Η Μόνιμη Επιτροπή θα εξουσιοδοτεί την Υπηρεσία για την έναρξη
διαπραγματεύσεων σχετικά με τις ειδικές συμφωνίες που αναφέρονται
στο άρθρο 2 και θα εγκρίνει τις συμφωνίες που έχουν διαπραγματευθεί
από την Υπηρεσία.
4. Η Μόνιμη Επιτροπή μπορεί, εξ ονόματος του Οργανισμού, να ανα
λάβει ενέργειες ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου που προβλέπεται
από το άρθρο 31».
Άρθρο VII
Το Άρθρο 8 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 7 και συντάσσεται ως
6ξής:
«Άρθρο 7
1. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από τη Μόνιμη Επιτροπή μ« την
ομόφωνη ψήφο των Συμβαλλομένων Μερών και θα δεσμεύουν τα Συμ
βαλλόμενα Μέρη. Παρά τούτο, αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστο
ποιήσει στη Μόνιμη Επιτροπή ότι απαράβλεπτοι εθνικοί λόγοι το εμπο
δίζουν να συμμορφωθεί προς μία ομόφωνη απόφαση, που λύθηκε σχε
τικά με θέματα που αναφέρονται στο ,Άρθρο 2.1 (β) και (γ), μπορεί να
ανακαλέσει αυτήν την απόφαση υπό τον όρο να κοινοποιήσει στη Μόνιμη
Επιτροπή τους λόγους της ανάκλησης.
Μέσα σε έξι μήνες από μία τέτοια γνωστοποίηση, η Μόνιμη Επι
τροπή, είχε θα αναθεωρήσει την προηγούμενη απόφαση ή θα αποφασίσει
κατά πόσον θα εφαρμοσθούν στην ανάκληση ορισμένοι όροι ή περιορι
σμοί.
Είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, η απόφαση της Μόνιμης
Επιτροπής απαιτεί την ομόφωνη ψήφο των Συμβαλλομένων Μερών.
2. Η Μόνιμη Επιτροπή θα αποφασίζει για τα μέτρα που αναφέρονται
στο Άρθρο 6.2 (α), 6.3 και 11.3 με ομοφωνία αυτών που έχουν ψηφί
σει.
.
3 . Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, οι κατευθυντήριες γραμμές
και τα μέτρα των περιπτώσεων που προβλέπονται στα Άρθρα 6.1 (β)
και 6.4 θα απαιτούν την πλειοψηφία της Μόνιμης Επιτροπής με την έν
νοια ότι:
 Οι ψήφοι αυτοί θα έχουν τη βαρύτητα που προβλέπεται στο 'ΑρΒρο
8 παρακάτω.
 Οι ψήφοι αυτοί θα αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των Συμβαλ .
λομένων Μερών που ψηφίζουν.
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4. Τα μέτρα που αναφέρονται στο Άρθρο 6.2 (β) θα λαμβάνονται
από τη Μόνιμη Επιτροπή σύμφωνα μετην παράγραφο (3) παραπάνω,
υπό τον όρον ότι η κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογισθείσα πλειοψηφία δεν
είναι μικρότερη από το 70% των ψήφων που έχουν βαρύτητα,
5. Συστάσεις εκ μέρους της Μόνιμης Επιτροπής θα απαιτούν τις ψή
φους της πλειονότητας των Συμβαλλομένων Μερών».
Χρθρο VIII
Το Άρθρο 9 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 8 και συντάσσεται ως
εςής:
•Άρθρο 8

1. Η βαρύτητα των ψήφων που αναφέρεται στο Άρθρο 7 θα προσδιο
ρίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
"""
Ετήοα συνιισφορά ^νός Συμβαλλόμενου Μέρους οαν ποσοστό
(επί τοις εχατό) των αυνολιχων ετήσιων συνεισφορών
όλων των Συμβαλλομένων Μερών

Αριθμός
ψήφων

μικρότερη του 1 τοις εκατό ..
τοις εκατό
απο . 1 : μέχρι μικρότερη του 2
2
μέχρι μικρότερη του 3
τοις εκατό
από
3 μέχρι μικρότερη του AVi τοις εκατό
από
από 4ν* μέχρι μικρότερη του 6 ι τοις εκατό
6
μέχρι μικρότερη του 7 /ζ τοις εκατό
από
7*/2
μέχρι
μικρότερη του 9
τοις εκατό
άπρ
9
μέχρι
μικρότερη
του
11
τοις εκατό
■■ :ό
11
μέχρι
μικρότερη
του
13
τοις εκατό
.*πό
13
μέχρι
μικρότερη
του
15
τοις
εκατό
από
15
μέχρι
μικρότερη
του
18
τοις
εκατό
από
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2. Οι αριθμοί των ψήφων θα καθορισθούν αρχικά, θα ισχύουν δε από
την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του Πρωτοκόλλου που ανοίχθηκε για
υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1981, με αναφορά στον παραπάνω πίνακα
και σύμφωνα με τον κανόνα του Άρθρου 19 του Καταστατικού της
Υπηρεσίας για τον καθορισμό των ετήσιων συνεισφορών των Συμβαλλο
μένων Μερών στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού.
3. Σε περίπτωση προσχώρησης ενός Κράτους, οι αριθμοί των ψήφων
των Συμβαλλομένων Μερών θα επανακαθορίζονται σύμφωνα με την
ίδια διαδικασία.
4. Οι αριθμοί των ψήφων θα επανακαθορίζονται κάθε χρόνο σύμ
φωνα με τις προαναφερόμενες διατάζεις»
Άρθρο IX
Τα Άρθρα 10 και 11 της Σύμβασης γίνονται Άρθρα 9 και 10.

1979

Άρθρο Χ
Το Άρθρο 12 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 11 και συντάσσεται ως
εξής:
«Άρθρο 11
1. Η Μόνιμη Επιτροπή θα διατηρεί με τα αρμόδια Κράτη χαι τους
Διεθνείς Οργανισμούς τις απαραίτητες σχέσεις για την πραγματοποίηση
των σκοπών του Οργανισμού.
2. Η Μόνιμη Επιτροπή ιδιαίτερα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
των Άρθρων 6.3 και 13, θα είναι η μόνη, που θα έχει δικαιοδοσία να
συνάπτει, για λογαριασμό του Οργανισμού, τις συμφωνίες με τους Διε
θνείς Οργανισμούς, τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή άλλα Κράτη, που είναι
αναγκαίες για την εκτέλεση των προβλεπομένων από το Άρθρο 2 καθη
κόντων του Οργανισμού. .
3. Με πρόταση της Τπηρεσίας, η Μόνιμη Επιτροπή μπορεί να εξου
σιοδοτήσει την Υπηρεσία να αρχίσει διαπραγματεύσεις και να συνάψει
συμφωνίες, αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων, που αναφέρο
νται στο Άρθρο 2».
Άρθρο XI
Ένα νέο Άρθρο 12 εισάγεται στη Σύμβαση συντεταγμένο ως εξής:
«Άρθρο 12
Οι συμφωνίες μεταξύ του Οργανισμού και ενός ή περισσοτέρων Συμ
βαλλομένων Μερών, ή ενός ή περισσοτέρων Κρατών μηΜελών, ή ενός
Διεθνούς Οργανισμού που έχουν σχέση με τα καθήκοντα που αναφέρο
ναι στο Άρθρο 2, θα καθορίζουν τα αντίστοιχααα καθήκοντα, δικαιώ
ματα και υποχρεώσεις των Μερών της συμφωνίας, μαζί με τους οικονο
μικούς διακανονισμούς και θα προσδιορίζουν τα μέτρα που θα ληφθούν.
Η Υπηρεσία μπορεί να διαπραγματεύεται τέτοιες συμφωνίες, σύμφωνα
με τις διατάξεις των Άρθρων 6.3 και 11.3».

Άρθρο XII
Τα Άρθρα 13 και 14 της Σύμβασης καταργούνται. Το Άρθρο 31
της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 13. Το 'Αρθρο 15 της Σύμβασης γίνεται
Άρθρο 14. Το Άρθρο 16 της Σύμβασης καταργείται.
Άρθρο XIII
Το Άρθρο 17 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 15 και συντάσσεται ως
εξής:
«Άρθρο 15
Στην περίπτωση που ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα, που προ
βλέπονται από το Άρθρο 2.2 (β), η Υπηρεσία θα εφαρμόζει τους κανονι
σμούς που ισχύουν στα εδάφη των Συμβαλλομένων Μερών κά; στον
εναέριο χώρο στον οποίον τους έχει ανατεθεί η παροχή εξυπηρετήσεων
εναέριας κυκλοφορίας βάσει Διεθνών Συμφωνιών των οποίων αυτά είναι
Μέρη».
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'Αρθρο XIV
Το *Αρθρο 18 της Σύμβασης γίνεται *Αρθρο 16 και συντάσσεται ως
εξής:
«"Αρθρο 16
Στην περίπτωση που ο Οργανισμός εχτελεί τα καθήκοντα, που προ
βλέπονται από το 'Αρθρο 2.2 (β), η Υπηρεσία, μέσα στα»όρια των εξου
σιών που παρέχονται στις Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας, θα δίνει
όλες τις αναγκαίες οδηγίες προς τους κυβερνήτες των αεροσκαφών.
Οι κυβερνήτες των αεροσκαφών είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώ
νονται με αυτές τις οδηγίες εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, που
προβλέπονται στους κανονισμούς που αναφέρονται στο προηγούμενο
άρθρο».
'Αρθρο XV
Το 'Αρθρο 19 της Σύμβασης γίνεται 'Αρθρο 17 και συντάσσεται ως
*ξή<Γ·
«'Αρθρο 17
Στην περίπτωση που ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που προ
βλέπονται από το Άρθρο 2.2 (β), παραβάσεις των Κανονισμών Αερο
ναυτιλίας, που διαπράχθηκαν μέσα στον εναέριο χώρο, στον οποίο η πα
ροχή εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας έχει ανατεθεί στην Υπηρε
σία, θα καταγράφονται σε αναφορές από υπαλλήλους ειδικά εξουσιοδο
τημένους για το .σκοπό αυτό από την Υπηρεσία, με την επιφύλαξη των,
σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους, δικαιωμάτων των υπαλλήλων των
Συμβαλλομένων Μερών να αναφέρουν παραβάσεις, της ίδιας φύσης. Οι
αναφορές που αναφέρονται παραπάνω θα έχουν το ίδιο κύρος στα εθνικά
δικαστήρια με τις αναφορές που συντάσσονται από τους κρατικούς
υπαλλήλους αρμόδιους να αναφέρουν παραβάσεις ίδιας φύσης».
Άρθρο XVI
Ένα νέο Άρθρο 18 εισάγεται στη Σύμβαση και συντάσσεται ως εξής:
«Άρθρο 18
1. Η Κυκλοφορία Εκδόσεων και άλλου πληροφοριακού υλικού, που
αποστέλλεται από ή προς τον Οργανισμό σε σχέση με τις επίσημες δρα
στηριότητες του, δεν θα περιορίζεται με κανένα τρόπο.
2. Για τις επίσημες επικοινωνίες του και τη μεταβίβαση όλων των
εγγράφων του ο Οργανισμός δεν θα απολαμβάνει λιγότερο ευνοϊκής με
ταχείρισης από αυτήν που επιφυλάσσεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη
σε παρόμοιους Διεθνείς Οργανισμούς».
Άρθρο XVII
Το Άρθρο 20 της Σύμβασης καταργείται. Τα Άρθρα 2 1 , 22 και 23
της Σύμβασης γίνονται Άρθρα 19, 20 και 21. Στο παλαιό Άρθρο 22.4
η αναφορά στο Άρθρο 36 του Καταστατικού της Υπηρεσίας αντικαθί
σταται από μία αναφορά στο Άρθρο 25 του Καταστατικού.
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•Αρθρο XVIII
Το Άρθρο 2 4 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 2 2 χαι συντάσσεται ως
εξής:

«Άρθρο 22
1. Η' Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει τις υπηρεσίες καταλλήλων προσώ
πων, που είναι υπήκοοι των Συμβαλλομένων Μερών.
2. Το Προσωπικό του Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών
τους, που αποτελούν μέρος της οικογενείας τους, θα απολαμβάνουν των
εξαιρέσεων, από μέτρα που περιορίζουν την μετανάστευση και ρυθμίζουν
την εγγραφή των αλλοδαπών, εκείνων που παρέχονται, γενικά, στα
μέλη του προσωπικού παρόμοιων διεθνών Οργανισμών.
3 . (α) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε καιρό διεθνούς κρίσης, θα παρέ
χουν στο Προσωπικό του Οργανισμού και στα μέλη των οικογενειών
τους, που αποτελούν μέρος της οικογενείας τους, τις ίδιες διευκολύνσεις
επαναπατρισμού, όπως στο Προσωπικό άλλων διεθνών Οργανι
σμών.
(β) Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου (α) δεν θα επηρεάζουν
τις υποχρεώσεις του Προσωπικού έναντι του Οργανισμού.
4. Ουδεμία εξαίρεση μπορεί να γίνει από τις διατάξεις των παραγρά
φων 1 και 2 αυτού του άρθρου, εκτός για λόγους δημόσιας τάξεως, δη
μόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας.
5. Το Προσωπικό του Οργανισμού:
(α) θ α τυγχάνει εξαιρέσεων από τέλη και τελωνειακούς δασμούς,
διάφορους από εκείνους που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, στην
περίπτωση εισαγωγής των προσωπικών τους αντικειμένων, κινητής
περιουσίας, της οικοσυσκευής που δεν είναι καινούργια, τα οποία φέρουν
από το εξωτερικό κατά την πρώτη εγκατάσταση τους για διαμονή στο
εν λόγω έδαφος και στην περίπτωση επανεξαγωγής των ιδίων αυτών
αντικειμένων και της κινητής περιουσίας, όταν παραιτούνται από τα κα
θήκοντα τους.
(β) Μπορούν, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα τους στο έδαφος
οποιουδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών, να εισάγουν το προσωπικό
αυτοκίνητο τους προσωρινά χωρίς δασμούς και στη συνέχεια, αλλά όχι
αργότερα από τη λήξη του χρόνου υπηρεσίας τους, να επανεξάγουν αυτό
το όχημα με εξαίρεση από δασμούς, υποκείμενοι, εν τούτοις, είτε στη
μια είτε στην άλλη περίπτωση, σε οποιουσδήποτε όρους που η Κυβέρ
νηση του ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους θεωρεί αναγκαίους
για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση.
(γ) θ α απολαμβάνουν του δικαιώματος του απαραβίαστου σε όλα τα
επίσημα έγγραφα και έντυπα τους.
6. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν υποχρεούνται να χορηγήσουν στους
δικούς τους υπηκόους τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στις παρα
γράφους (α) και (β) παραπάνω.
7. Επιπρόσθετα στα προνόμια, τις εξαιρέσεις και διευκολύνσεις, που
παρέχονται στο προσωπικό του Οργανισμού, ο Γενικός Διευθυντής της
Υπηρεσίας θα απολαμβάνει δικαστικής ασυλίας, σε ό,τι αφορά ενέργειες
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συμπεριλαμβανομένων προφορικών και γραπτών λόγων, που διαπρά
χθηκαν από αυτόν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του αυτή η ασυ
λία, δεν θα «χει εφαρμογή στην περίπτωση παράβασης οδικής κυκλοφο
ρίας ή στην περίπτωση ζημίας, που προκλήθηκε από όχημα που του
ανήκει ή που οδηγεί ο ίδιος.
8. Οι ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα για να διασφαλίσουν την απεριόριστη μεταβίβαση των καθαρών
αποδοχών».
Άρθρο XIX
Ένα νέο Άρθρο 23 εισάγεται στη Σύμβαση και συντάσσεται ως εςής:
«Άρθρο 23

Οι αντιπρόσωποι των Συμβαλλομένων Μερών, καθ' όν χρόνον
ασκούν τα καθήκοντα τους και στη διάρκεια των μετακινήσεων τους,
από και προς τον τόπο συναντήσεων, θα απολαμβάνουν του δικαιώμα
τος του απαραβίαστου όλων των επίσημων εγγράφων και εντύπων
τους». .
Άρθρο XX
Ένα νέο Άρθρο 2 4 εισάγεται στη Σύμβαση και συντάσσεται ως εξής:
«Άρθρο 24

Λόγω της δικής του μορφής κοινωνικής ασφάλισης, ο Οργανισμός, ο
Γενικός Διευθυντής και το Προσωπικό του Οργανισμού, θα εξαιρούνται
όλων των υποχρεωτικών εισφορών σε εθνικούς Οργανισμούς κοινωνι
κής ασφάλισης, με την επιφύλαξη των διακανονισμών μεταξύ του Οργα
νισμού και των Συμβαλλομένων Μερών, που υφίστανται κατά την θέση
σε ισχύ του Πρωτοκόλλου, που, ανοίχθηκε για υπογραφή στις Βρυξέλλες
το 1981».
Άρθρο XXI
Το Άρθρο 26 της Σύμβασης αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Άρθρο 26
1(α) Οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού θα είναι απαραβίαστες. Η
ιδιοκτησία και τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού θα εξαιρούνται
από οποιοδήποτε μέτρο κατάσχεσης, απαλλοτρίωσης ή δήμευσης.
(β) Τα αρχεία του Οργανισμού και όλα τα επίσημα έγγραφα και
έντυπα, που ανήκουν σ' αυτόν, θα είναι απαραβίαστα οπουδήποτε και αν
βρίσκονται.
2. Η ιδιοκτησία και τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού δεν
μπορούν να κατασχεθούν ούτε να επιβληθεί σ' αυτά αναγκαστική εκτέ
λεση, παρά μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση. Οι εγκαταστάσεις του
Οργανισμού, εν τούτοις, δεν κατάσχονται ούτε επιβάλλεται σ* αυτές
αναγκαστική εκτέλεση.
3. Παρ' όλα αυτά, για να διευκολυνθεί η διενέργεια δικαστικών ανα
κρίσεων και να εξασφαλισθεί η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων
στα αντίστοιχα εδάφη τους, οι αρμόδιες αρχές του Κράτους στο οποίο ο
Οργανισμός έχει τα Κεντρικά του Γραφεία και άλλων Κρατών, στα
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οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις και αρχεία του Οργανισμού, θα έχουν
πρόσβαση σε τέτοιες εγκαταστάσεις και αρχεία, ύστερα από ενημέρωση
του Γενικού Διευθυντή της Τπηρεσίας».
Άρθρο XXII
Το Άρθρο 28 της Σύμβασης καταργείται.
Άρθρο XXIII
Το Άρθρο 29 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 28 και συντάσσεται ως
εξής:
«Άρθρο 28
Στην περίπτωση που ο Οργανισμός ασκεί τακαθήκοντα, που προβλέ
πονται στο Άρθρο 2.2 (β) οι διεθνείς συμφωνίες και εθνικοί κανονισμοί,
που αφορούν την είσοδο στον εναέριο χώρο, την υπέρπτηση και ασφά
λεια του εδάφους του Συμβαλλόμενου Μέρους, θα δεσμεύουν την Υπη
ρεσία, η οποία θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει
την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών και κανονισμών».
Άρθρο XXIV
Το Άρθρο 30 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 29 ως εξής:
«Άρθρο 29
Στην περίπτωση, που ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντα που προβλέ
πονται στο Άρθρο 2.2 (β) η Υπηρεσία, θα υποχρεούται να παρέχει, σε
όσα Κράτη το ζητούν, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με αε
ροσκάφη για τα οποία τελεί εν γνώσει κατά την ενάσκηση των λειτουρ
γιών της, προκειμένου τα Συμβαλλόμενα Κράτη να μπορούν να διαπι
στώνουν, ότι εφαρμόζονται οι διεθνείς συμφωνίες και οι εθνικοί κανονι
σμοί».
Άρθρο XXV
Το Άρθρο 32 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 30.

Άρθρο XXVI
Το Άρθρο 33 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 31.
Άρθρο XXVII
Το Άρθρο 34 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 32* η παράγραφος 3
τούτου αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
3. Οι διατάξεις των Άρθρων 1, 11, 19 και 20 του προσαρτημένου
στη Σύμβαση Καταστατικού δεν υπόκεινται, εν τούτοις, σε τροποποίηση
από τη Μόνιμη Επιτροπή.
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Άρθρο XXVIII
Το Άρθρο 3 5 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 3 3 χαι συντάσσεται ως
έξης:

«Άρθρο 33
Σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης ή πολέμου, οι διατάξεις της πα
ρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάζουν την ελευθερία δράσης των εμπλε
κομένων Συμβαλλομένων Μερών».
Άρθρο XXIX
Το Άρθρο 3 6 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 3 4 .
Άρθρο XXX
Το Άρθρο 3 8 της Σύμβασης καταργείται.
Άρθρο XXXI
Το Άρθρο 3 9 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 35· οι παράγραφοι i και
2 σ1 αυτό αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
• 1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε από το
Πρωτόκολλο, που ανοίχτηκε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1 9 8 1 ,
επεκτείνεται για μια περίοδο είκοσι χρόνων από την ημερομηνία θέσης
σε ισχύ του εν λόγω Πρωτοκόλλου.
2. Αυτή η περίοδος θα παρατείνεται αυτόματα για περιόδους των πέ
ντε ετών, εκτός εάν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος έχει με γραπτή προειδο
ποίηση προς την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου τουλάχιστον
ούο χρόνια πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, εκφράσει την πρόθεση
του να τερματίσει τη Σύμβαση.
Η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου θα γνωστοποιήσει στις Κυ
βερνήσεις των άλλων Κρατών Μερών της Σύμβασης αυτή την προειδο
ποίηση».
Άρθρο XXXII
Το Άρθρο 4 0 της Σύμβασης καταργείται.
Άρθρο XXXIII
Το Άρθρο 41 της Σύμβασης γίνεται Άρθρο 36* οι παράγραφοι 1 και
4 τούτου αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
« 1 . Η προσχώρηση στην παρούσα Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε
από το Πρωτόκολλο που ανοίχτηκε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το
1 9 8 1 , οποιουδήποτε Κράτους που δεν έχει υπογράψει το εν λόγω Πρω
τόκολλο θα υπόκειται:
(α) στη συμφωνία της Επιτροπής μετά από ομόφωνη ψήφο, και
(β) στην ταυτόχρονη κατάθεση από μέρους του Κράτους ενός Οργά
νου προσχώρησης στην Πολυμερή Συμφωνία τη σχετιχή με τα Τέλη
Διαδρομής, που ανοίχτηκε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1 9 8 1 .
4. Η προσχώρηση θα έχει ισχύ από την πρώτη μέρα του δεύτερου
μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του οργάνου προσχώρησης » .
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Άρθρο XXXIV
Το Άρθρο 42 της Σύμβασης καταργείται.
Άρθρο XXXV

Το Παράρτημα Ι της Σύμβασης, που ενσωματώνει το καταστατικό
της Υπηρεσίας, αντικαθίσταται από το Παράρτημα Ι του παρόντος
Πρωτοκόλλου.
Άρθρο XXXVI
Το Παράρτημα Π της Σύμβασης αντικαθίσταται από το Παράρτημα
2 του παρόντος Πρωτοκόλλου, τιτλοφορούμενο «Περιοχές Πληροφο
ριών Πτήσης· (Άρθρο 3 της Σύμβασης).
Άρθρο XXXVII
Το Πρωτόκολλο Υπογραφής της Σύμβασης καταργείται.
Άρθρο XXXVIII
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις γίνονται στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της
Σύμβασης που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Ιουλίου 1970, όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο, που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες
στις 21 Νοεμβρίου 1978.
1. Οι αναφορές στα Άρθρα 21 και 22 της Σύμβασης και στην παρά·
γράφο 1 του Άρθρου 22 τηςΣύμβασης στο Άρθρο 1.1 του Πρωτοκόλ
λου του 1970 αντικαθίστανται από αναφορές στα Άρθρα 19 και 2 0 της
Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο, που ανοίχτηκε
για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1981, και στην παράγραφο 1 του Άρ
θρου 20 της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε από το εν λόγω Πρωτό
κολλο.
2. Για τους σκοπούς εφαρμογής του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου του
1978, η αναφορά στο Άρθρο 14 του Καταστατικού της Υπηρεσίας στο
Άρθρο 3.1 του Πρωτοκόλλου του 1970 αντικαθίσταται από μία ανα
φορά στο Άρθρο 12 του Καταστατικού της Υπηρεσίας που εκτίθεται στο
Παράρτημα 1 της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτό
κολλο, που ανοίχτηκε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1981.
3. Η αναφορά του 'ΑρΒρου 33 της Σύμβασης στο Άρθρο 5 του Πρω
τοκόλλου του 1970 αντικαθίσταται από μία αναφορά στο Άρθρο 31 της
Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο, που ανοίχθηκε
για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1981.
4. Η αναφορά του Άρθρου 41 της Σύμβασης στο Άρθρο 8.1 και 2
του Πρωτοκόλλου του 1970 αντικαθίσταται από μία αναφορά στο Άρ
θρο 36 της Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο, που
ανοίχθηκε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1981.
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Άρθρο XXXIX
Οι μεταβατικές διατάξεις που καλύπτουν τη μετάβαση από το καθε
στώς της Σύμβασης στο καθεστώς της τροποποιημένης από το. πρωτό
κολλο Σύμβασης εκτίθενται στο Παράρτημα 3 του παρόντος Πρωτο
κόλλου.

Άρθρο XL
1. Το παρόν Πρωτόκολλο θα ανοιχτεί για υπογραφή από όλα τα
Κράτη Μέρη της Σύμβασης μέχρι την 21η Φεβρουαρίου του 1 9 8 1 .
θ α ανοιχτεί επίσης για υπογραφή, πριν από την ημερομηνία έναρξης
της ισχύος του, από οποιοδήποτε άλλο Κράτος προσκεκλημένο στη δι
πλωματική Διάσκεψη, στη διάρκεια της οποίας έγινε αποδεκτό και από
οποιοδήποτε άλλο Κράτος, στο οποίο χορηγήθηκε το δικαίωμα της
υπογραφής μετά από ομόφωνη συμφωνία της Μόνιμης Επιτροπής.
2. Το παρόν Πρωτόκολλο θα υπόκειται σε επικύρωση. Τα όργανα
επικύρωσης θα κατατεθούν στην Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου.
3 . Η ιοχύς του παρόντος Πρωτοκόλλου αρχίζει την 1η Μαρτίου
1 9 8 3 , υπό τον όρον ότι όλα τα Κράτη μέρη της Σύμβασης το έχουν επι
κυρώσει πριν από αυτή την ημερομηνία. Εάν όχι, η ισχύς του θα αρχίζει
είτε την 1η Ιουλίου είτε την 1η Ιανουαρίου, που ακολουθεί την ημερομη
νία κατάθεσης του τελευταίου οργάνου επικύρωσης, σύμφωνα με το εάν
αυτό κατατέθηκε κατά την διάρκεια.του πρώτου ή του δεύτερου εξάμη
νου του έτους.
4. Στην περίπτωση οποιουδήποτε Κράτους, που υπογράφει τον πα
ρόν' Πρωτόκολλο και δεν είναι μέρος της Σύμβασης και του οποίου το
όργανο επικύρωσης κατατίθεται μετά από την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο θα αρχίσει να
ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα, που ακολουθεί την ημερο
μηνία κατά την οποία το όργανο επικύρωσης κατατίθεται.
5 . Οποιοδήποτε Κράτος, που υπογράφει το παρόν Πρωτόκολλο και
δεν είναι μέρος της Σύμβασης, γίνεται με την υπογραφή του Πρωτοκόλ
λου, επίσης μέρος της Σύμβασης όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτό
κολλο.
6. Η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου θα γνωστοποιεί στις Κυ
βερνήσεις των άλλων Κρατών Μερών της Σύμβασης και στην Κυβέρ
νηση κάθε Κράτους που υπογράφει το παρόν Πρωτόκολλο κάθε υπο
γραφή, κάθε κατάθεση οποιουδήποτε οργάνου επικύρωσης και τις ημε
ρομηνίες έναρξης της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με
τις παραγράφους 3 και 4 ανωτέρω.
Άρθρο XLI
Η επικύρωση του παρόντος Πρωτοκόλλου θεωρείται ότι συνιστά επι
κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας της σχετικής με τα Τέλη Διαδρο
μής, που ανοίχτηκε για υπογραφή το 1 9 8 1 .
Άρθρο XLII
Η Σύμβαση και το παρόν Πρωτόκολλο συνιστούν ένα και μοναδικά
όργανο, το οποίο θα ονομάζεται «Διεθνής Σύμβαση EUROC ONTROL
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σ ι τ ι κ ή με τη συνεργασία για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας», όπως
τροποποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 1981.
Άρθρο XLIII
Η Κυβέρνηση του βασιλείου του Βελγίου θα φροντίσει, ώστε το παρόν
Πρωτόκολλο να εγγραφεί στη Γενική Γραμματεία των Ενωμένων
Εθνών, σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ενωμένων Εθνών
και στο Συμβούλιο του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας
σύμφωνα με το Άρθρο 8 3 της Σύμβασης της σχετικής με τη Διεθνή Πο
λιτική Αεροπορία, που υπογράφτηκε στο Σικάγο την 7η Δεκεμβρίου
1944.
' .
ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ AiSQTE PQ, οι υπογράφοντες Πληρεξούσιοι,
μετά από παρουσίαση των διαπιστευτηρίων τους, τα οποία βρέθηκαν
σύμφωνα με το νόμο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο.
ΕΓΙΝΕ στις Βρυξέλλες, την 12ην Φεβρουαρίου 1 9 8 1 , στις γλώσσες
γερμανική, αγγλική, γαλλική, ολλανδική και πορτογαλική, σε ένα μο
ναδικό αντίτυπο, που θα παραμείνει κατατεθειμένο στα αρχεία της Κυ
βέρνησης του Βασιλείου του Βελγίου, που θα διαβιβάσει επικυρωμένα
αντίγραφα στις Κυβερνήσεις των άλλων υπογραφόντων Κρατών. Το
κείμενο στη γαλλική γλώσσα θα επικρατεί, σε περίπτωση οποιασδήποτε
διάστασης ανάμεσα στα κείμενα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ *
Καταστατικό της Υπηρεσίας.
Άρθρο 1
Η Υπηρεσία η οποία ιδρύθηκε με το Άρθρο 1 της Συμβάσεως θα διέ
πεται από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 2
1. Η Υπηρεσία θα είναι το υπεύθυνο όργανο για την εκτέλεση των κα
θηκόντων, που της ανατίθενται από τη Σύμβαση ή από την Επιτροπή.
2. Όταν η Υπηρεσία παρέχει εξυπηρετήσεις αεροναυτιλίας οι στόχοι
της θα είναι:
α) Να αποτρέπει συγκρούσεις μεταξύ αεροφών.
β) Να διασφαλίζει την ασφαλή και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφο
ρίας
γ) Να παρέχει συμβουλές και πληροφορίες, που συμβάλλουν στην
ασφαλή και ικανοποιητική διεξαγωγή των πτήσεων.
ό) Να ειδοποιεί τους αρμόδιους οργανισμούς σχετικά με αεροφή που
χρειάζονται βοήθεια έρευνας και διάσωσης και να βοήΒεί τους οργανι
σμούς αυτούς ανάλογα.
3 . Η Υπηρεσία θα εγκαθιστά τα απαραίτητα μέσα για την πραγματο
ποίηση των σκοπών της και θα διασφαλίζει την ικανοποιητική τους λει
τουργία.
4 . Γι* αυτό το σκοπό η Υπηρεσία θα εργάζεται σε στενή συνεργασία
με τις στρατιωτικές αρχές, ούτως ώστε να πληροί με όσο το δυνατόν με
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γαλύτερη αποτελεσματικότητα χαι οικονομία τις απαιτήσεις της εναέ
ριας κυκλοφορίας και τις ειδικές απαιτήσεις της στρατιωτικής αεροπο
ρίας.
5. Για την επίτευξη αυτού του έργου με την επιφύλαξη των όρων του
παρακάτω άρθρου 7.2 η Υπηρεσία μπορεί, μεταξύ άλλων να κατα
σκευάζει και να θέτει σε λειτουργία κτίρια και εγκαταστάσεις που χρειά
ζεται, και ειδικότερα κέντρα ερευνών εναέριας κυκλοφορίας και πειρα
ματικά κέντρα, κέντρα διευθέτησης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας
και σχολεία για την ανώτερη και εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσω
πικού των υπηρεσιών της αεροναυτιλίας.
Ωστόσο, θα καλεί τις εθνικές τεχνικές υπηρεσίες και θα κάνει χρήση
των υπαρχουσών εθνικών εγκαταστάσεων οποτεδήποτε είναι δυνατόν
προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε αντιγραφή.
Άρθρο 3
Υποκείμενη στις εξουσίες που έχουν δοθεί στη Μόνιμη Επιτροπή, η
Υπηρεσία θα διοικείται από μια Επιτροπή Διοίκησης (COMMITEE OF
MANAGEMENT), η οποία στο εξής θα καλείται «η Επιτροπή» και από
ένα Γενικό Διευθυντή.
Άρθρο 4
1. Η Επιτροπή Διοίκησης θα συνίσταται από αντιπροσώπους καθενός
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τα οποία μπορούν να ορίζουν διαφόρους
αντιπροσώπους προκειμένου να επιτρέπουν ειδικότερα την αντιπροσώ
πευση των συμφερόντων ταυτόχρονα της πολιτικής αεροπορίας και της
εθνικής άμυνας.
Μόνον ένας από τους αντιπροσώπους θα έχει την εξουσία να ψηφίζει
και θα είναι κάποιος υψηλά ιστάμενος υπάλληλος, ο οποίος στη χώρα
του είναι υπεύθυνος σε θέματα αεροναυτιλίας.
Κάθε αντιπρόσωπος θα έχει έναν αντικαταστάτη, ο οποίος θα τον
αντιπροσωπεύει έγκυρα, εάν αδυνατεί να είναι παρών.
2 . Για τους σκοπούς του Άρθρου 2.1 (1) της Σύμβασης η Επιτροπή
Διοίκησης θα διερύνεται, ώστε να περιλαμβάνει αντιπροσώπους Κρα
τών μη μελών, τα οποία είναι ρέλη της Πολυμερούς Συμφωνίας της
σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής. Η Επιτροπή Διοίκησης τοιουτοτρόπως
διευρυμένη θα λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της ανα
φερόμενης Συμφωνίας.
3 . Όπου για το σκοπό αυτό υπάρχει διάταξη σε άλλες συμφωνίες, οι
οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Οργανισμού και Κρατών μη μελών
σύμφωνα με το Άρθρο 2 . 1 . της Σύμβασης, ειδικότερα για τη διευθέ
τηση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, η Επιτροπή Διοίκησης θα
διευρύνεται και θα λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών
των συμφωνιών.
Άρθρο 5
1. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διοίκησης απαρτία θα συνι
στούν οι αντιπρόσωποι, που έχουν δικαίωμα ψήφου όλων των Συμβαλ
λομένων Μερών πλην ενός.
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2. Εάν η απαρτία δεν επιτυγχάνεται, οι συζητήσεις 9α αναβάλλονται
μέχρι να συγκληθεί συνεδρίαση σε μεταγενέστερη ημερομηνία όχι νωρί
τερα από δέκα μέρες από την προηγούμενη συνεδρίαση.
Σ' αυτή τη συνεδρίαση η απαρτία θα συνίσταται από το ήμισυ τουλά
χιστον του αριθμού των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 6
1. Η Επιτροπή Διοίκησης θα καθορίζει τους διαδικαστικούς της κα
νόνες συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων, που διέπουν την εκλογή
του Προέδρου και Αντιπροέδρου και το διορισμό Γραμματέα.
2. Αυτοί οι κανόνες θα περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την
απόρριψη υποψήφιων. Περαιτέρω θα ορίζουν, ότι ανακοινώσεις για τη
σύγκληση συνεδριάσεων θα στέλλονται με επιστολή ή σε περίπτωση
επείγοντος με τηλεγράφημα και θα περιλαμβάνουν την ημερήσ.α διά
ταξη.
3 . Οι κανόνες θα υπόκεινται στην έγκριση της Μόνιμης Επιτροπής.
Άρθρο 7
1. Η Επιτροπή Διοίκησης θα παίρνει αποφάσεις για την οργάνωση
της Υπηρεσίας σχετικά με την οποία οι προτάσεις θα υποβάλλονται σ*
αυτήν από το Γενικό Διευθυντή.
..
2. θ α υποβάλλει όμως για έγκριση στη Μόνιμη Επιτροπή μέτρα τα
οποία θα λαμβάνονται σε εκτέλεση του άρθρου 2.5 παραπάνω.
Άρθρο 8
Κάθε χρόνο η Επιτροπή Διοίκησης θα αναφέρει στην Μόνιμη Επι
τροπή για τις δραστηριότητες και την Οικονομική κατάσταση του Ορ
γανισμού.
Άρθρο 9
1. Κατόπιν αιτήσεως της Μόνιμης Επιτροπής η Επιτροπή Διοίκησης
θα ετοιμάζει προγράμματα επενδύσεως και για περισσότερα χρόνια τα
προγράμματα θα υπόκεινται στην έγκριση της Μόνιμης Επιτροπής.
2 . Ειδικότερα η Επιτροπή Διοίκησης για την υποβολή προς έγκριση
από τη Μόνιμη Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης θα:
α) Καταρτίζει πρόγραμμα εργασιών, όπως προβλέπει το Άρθρο 2.1
(α), (ε), (στ), (ι) της Σύμβασης. ^
β) Διαμορφώνει τους μακροπρόθεσμους στόχους, όπως προβλέπει το
Άρθρο 2.1 (β) της Σύμβασης.
γ) Μελετά τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, όπως προβλέπει
το Άρθρο 2.1 (g) της Σύμβασης.
δ) Καταρτίζει τα μεσοπρόθεσμα κοινά σχέδια, όπως προβλέπει το
Άρθρο 2.1 (γ) της Σύμβασης και διαμορφώνει την κοινή πολιτική σχε
τικά με συστήματα εδάφους και αέρος και της εκπαίδευσης του προσω
πικού, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1 (δ) του υπόψη άρθρου.
ε) Υιοθετεί τις συμφωνίες που προβλέπει το Άρθρο 2 της Σύμβασης.
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στ) Μεριμνά για τις μελέτες που προβλέπει το Άρθρο 2.1 (η) και (ϋ)
της Σύμβασης.
3 . Εντός των ορίων οιασδήποτε εξουσιοδοτήσεως της Μόνιμης Επι
τροπής σύμφωνης με το "Αρθρο 11.3 της Σύμβασης, η Επιτροπή Διοί
κησης θα λαμβάνει την απόφαση να αρχίζει διαπραγματεύσεις με σκοπό
να συνάπτει τις συμφωνίες που αναφέρει το Άρθρο 2 της Σύμβασης και
θα εγκρίνει, όπου απαιτείται, τις συμφωνίες που έχουν διαπραγματευ
θεί.

Άρθρο 10
Η Επιτροπή Διοίκησης θα συντάσσει και θα υποβάλλει για έγκριση
στη Μόνιμη Επιτροπή:
— Κανονισμούς σχετικούς με την υποβολή προσφορών και τα μισθω
τικά συμβόλαια για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών του
Οργανισμού, όπως επίσης και τους όρους που διέπουν αυτά τα
συμβόλαια.
— τους γενικούς όρους του συμβολαίου για την παροχή υπηρεσιών
από τον Οργανισμό.

Άρθρο 11
Η Επιτροπή Διοίκησης θα καταρτίζει και θα υποβάλλει για έγκριση
στην Μόνιμη Επιτροπή τους Οικονομικούς Κανονισμούς, οι οποίοι θα
καθορίζουν ειδικότερα τις λογιστικές διαδικασίες, οι οποίες θα ακολου
θούνται σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα, τους όρους που διέπουν την
καταβολή των εθνικών συνεισφορών και τους όρους που θα συνάπτει δά
νεια ο Οργανισμός.

Άρθρο 12
1. Η Επιτροπή Διοίκησης θα καταρτίζει και θα υποβάλλει για
έγκριση στη Μόνιμη Επιτροπή τους Κανονισμούς του Προσωπικού της
Τπηρεσίας:
 θ α περιλαμβάνουν ειδικότερα διατάξεις σχετικές με την εθνικό
τητα του προσωπικού, τις μισθολογικές κλίμακες, τις συντάξεις,
ακαταλληλότητα για το αξίωμα, επαγγελματική εχεμύθεια και
συνέχιση της υπηρεσίας.
 θ α καθορίζουν εκείνες τις θέσεις για τις οποίες δεν θα επιτρέπεται
πολυθεσία χωρίς την ειδική εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή.
2 . Τα Διοικητικά Δικαστήρια του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας θα
έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία, σε διενέξεις ανάμεσα στον Οργανισμό
και το προσωπικό της Τπηρεσίας αποκλείοντας την δικαιοδοσία όλων
των άλλων δικαστηρίων και δικαστικών αρχών εθνικών ή διεθνών.

Άρθρο 13
1. Η Τπηρεσία θα εξουσιοδοτείται να προσλαμβάνει προσωπικό
απευθείας, μόνον εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αδυνατούν να διαθέσουν
εξειδικευμένο προσωπικό. Εν τούτοις η Τπηρεσία μπορεί να συμφωνήσει
με τα Κράτη τα οποία δεν είναι μέλη του Οργανισμού να επιτρέψει την
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πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού από αυτά τα Κράτη σύμφωνα με
την εφαρμογή των συμφωνιών, όπως αναφέρει το Άρθρο 5.2 και 3 της
Σύμβασης.
2. Προσωπικό που διατίθεται από Κρατικές Υπηρεσίες θα υπόκειται,
καθ' όλη την περίοδο της θητείας τ φ στην Υπηρεσία, στους Κανονι
σμούς του Προσωπικού της Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της διατήρη
σης εκείνων των επαγγελματικών προνομίων τα οποία είναι κατοχυρω
μένα από εθνικούς κανονισμούς.
3 . Προσωπικό το οποίο διατίθεται από κρατική Υπηρεσία θα μπορεί
πάντοτε να τεθεί στη διάθεση αυτής της υπηρεσίας χωρίς αυτό να θεω
ρείται σαν πειθαρχικό μέτρο.
'ΑρΒρο 14
1. Αποφάσεις θα λαμβάνονται από την Επιτροπή Διοίκησης με ψήφο
της βαρύνουσας πλειοψηφίας.
2. Βαρύνουσα πλειοψηφία νοείται η πλειοψηφία του ημίσεος των ψη
φισάντων πλέον ενός εξυπακουομένου ότι:
 Οι ψήφοι αυτοί έχουν τη βαρύτητα που προβλέπεται στο Άρθρο 3
αυτής της Σύμβασης.
— Οι ψήφοι αυτοί αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των Συμβαλλο
μένων Μερών που ψηφίζουν.
3 . Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος θα αποφασίζει είτε να γίνει
μια δεύτερη ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης είτε, να
περιλάβει την πρόταση στην* ημερήσια διάταξη μεταγενέστερης συνε
δρίασης της οποίας θα ορίσει την ημερομηνία. Σε περίπτωση νέας ισο
ψηφίας κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης η ψήφος του Προέ
δρου θα είναι καθοριστική.

Άρθρο 15
1. Ο Γενικός Διευθυντής θα διορίζεται για θητεία πέντε χρόνων, από
την Επιτροπή Διοίκησης με ψήφο η οποία θα λαμβάνεται συμφωνά με το
'Αρθρο 14.2, εφ* όσον η πλειοψηφία η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα
με την προαναφερθείσα παράγραφο 2 δεν είναι μικρότερη από το 7 0 %
των ψήφων που έχουν βαρύτητα. Η θητεία του μπορεί να ανανεώνεται
με τον ίδιο τρόπο.
2. Ο Γενικός Διευθυντής θα αντιπροσωπεύει τον Οργανισμό σε νομι
κές διαδικασίες και πε όλες τις αστικές υποθέσεις.
3. Επί πλέον, σε συμμόρφωση με τη γενική πολιτική την οποία έχει
καθορίσει η Επιτροπή Διοίκησης και η Μόνιμη Επιτροπή ο Γενικός
Διευθυντής:
α) θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία της Υπη
ρεσίας.
β) Θα μπορεί να διορίζει και να παύει το προσωπικό σύμφωνα με τους
Κανονισμούς του Προσωπικού.
γ) θα μπορεί να δανείζεται χρήματα για περίοδο, που δεν θα υπερ
βαίνει το έτος σύμφωνα με τους Οικονομικούς Κανονισμούς και εντός
των ορίων που καθορίζονται γιαυτό το σκοπό από τη Μόνιμη Επιτροπή.
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δ) θ α μπορεί να συνάπτει συμβόλαιο για την προμήθεια αγαθών χαι
υπηρεσιών στον Οργανισμό και για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών
από τον Οργανισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο
'Αρθρο 10 και εντός των ορίων που ορίζονται γι* αυτό το σκοπό από τη
Μόνιμη Επιτροπή.
4. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να εκπληροί τα παραπάνω καθήκο
ντα του χωρίς προηγούμενη αναφορά στην Επιτροπή Διοίκησης, αλλά
σε όλες τις περιπτώσεις θα κρατά την Επιτροπή Διοίκησης ενήμερη για
όλα τα μέτρα που λαμβάνει στην άσκηση των παραπάνω εξουσιών.
5. Η Επιτροπή Διοίκησης θα καθορίζει τους όρους κάτω από τους
οποίους θα διορίζεται αντικαταστάτης του Γενικού Διευθυντή σε περί
πτωση αδυναμίας εκτελέσεως των καθηκόντων του.
Άρθρο 16
1. Εκτιμήσεις των εσόδων και εξόδκυν της Υπηρεσίας θα ετοιμάζο
νται για κάθε οικονομικό έτος.
—
2. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος. Έσοδα και
έξοδα της Τπηρεσίας που αφορούν ερευνητικά και πειραματικά κέντρα,
σχολεία και άλλα ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 2.5 παραπάνω, θα
καταγράφονται σε ειδική κατάσταση αναλυτικά.
3 . Οικονομικοί Κανονισμοί που έχουν υιοθετηθεί σε εφαρμογή του
'Αρθρου 11 παραπάνω θα προβλέπουν για τον υπολογισμό, πραγματο
ποίηση και λογιστικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων, και θα υπόκεινται
στους όρους του παρόντος Καταστατικού.
Άρθρο 17
1. Το οικονομικό έτος θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και θα λήγει την
3 1 η Δεκεμβρίου.
2. Οι εκτιμήσεις κάθε οικονομικού έτους θα υποβάλλονται από την
Επιτροπή Διοίκησης για έγκριση στη Μόνιμη Επιτροπή όχι αργότερα
από τις 3 1 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 18
Η Επιτροπή Διοίκησης θα υποβάλλει για έγκριση στην Μόνιμη Επι
τροπή προτάσεις που αφορούν τον τύπο του προϋπολογισμού και τη μο
νάδα υπολογισμού που θα χρησιμοποιείται.
Άρθρο 1 9
Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 η ετήσια συνεισφορά
εκάστου Συμβαλλόμενου Μέρους στον προϋπολογισμό θα καθορίζεται
για κάθε οικονομικό έτος σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
α) ένα αρχικό 3 0 % επί της συνεισφοράς θα υπολογίζεται επί της
αξίας του Ακαθαρίστου Εθνικού προϊόντος του Συμβαλλομένου Μέρους,
όπως ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο 3.
β) ένα περαιτέρω 7 0 % της συνεισφοράς θα υπολογίζεται επί του κό
στους παρεχομένων υπηρεσιών διαδρομής του Συμβαλλομένου Μέρους,
όπως ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο 4.
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2. Από κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν θα απαιτείται η καταβολή
σε οποιοδήποτε δεδομένο οικονομικό έτος συνεισφοράς μεγαλύτερης του
άΌυ/ο του συνολικού ποσού των συνεισφορών των Συμβαλλομένων Με
ρών. Εάν η συνεισφορά οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, που έχει
υπολογισθεί σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1, υπερβαίνει το
3 0 % , το επιπλέον θα διανέμεται στα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμ
φωνα με τους κανόνες της προαναφερθείσας παραγράφου.
3. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν που θα χρησιμοποιείται για τους
υπολογισμούς θα λαμβάνεται από στατιστικές που συντάσσονται από
τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή ελλείψει αυ
τών, από οποιοδήποτε άλλο όργανο το οποίο θα παρέχει αντίστοιχα εγ
γυήσεις και θα έχει ορισθεί με απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής υπολο
γίζοντας το αριθμητικό μέσο των τελευταίων τριών ετών για τα οποία
υπάρχουν αυτές οι στατιστικές. Η αξία του Ακαθάριστου Εθνικού Προ
ϊόντος θα είνα^ εκείνη η οποία υπολογίζεται επί τη βάσει των συντελε
στών κόστους και των τρεχουσών τιμών εκφρασμένων σε Ευρωπαϊκές
Νομισματικές Μονάδες.
4. Το κόστος υπηρεσιών διαδρομής που θα χρησιμοποιείται στους
υπολογισμούς, θα είναι το κόστος που καθορίζεται από το προηγούμενο
του τελευταίου πριν το ενδιαφερόμενο οικονομικό έτος.
Άρθρο 20
1. Ο Οργανισμός μπορεί να δανείζεται από τις διεθνείς οικονομικές
αγορές προκειμένου να εξοικονομεί τους αναγκαίους πόρους για την εκ
πλήρωση των καθηκόντων του.
2. Ο Οργανισμός μπορεί να χορηγεί δάνεια στις οικονομικές αγορές
ενός Συμβαλλομένου Μέρους σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο το σχε
τικό με τα διεθνή δάνεια, ή σε περίπτωση έλλειψης τέτοιου δικαίου, με
την συγκατάθεση του Συμβαλλόμενου Μέρους.
3 . Οι οικονομικοί κανονισμοί θα καθορίζουν τις διαδικασίες με τις
οποίες ο οργανισμός θα συνάπτει και θα εξοφλεί τα δάνεια.
• 4. Κάθε προϋπολογισμός θα καθορίζει το ανώτατο ποσό το οποίο c
Οργανισμός μπορεί να δανειστεί κατά τη διάρκεια του έτους που καλύ
πτεται από αυτό τον προϋπολογισμό.
5. Για θέματα που εμπίπτουν στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ο
Οργανισμός θα ενεργεί με τη συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών των
Συμβαλλομένων Μερών ή των εκδοτικών τους Τραπεζών.
Άρθρο 2 1
Ο προϋπολογισμός μπορεί να αναθεωρείται κατά τη διάρκεια του οι
κονομικού έτους, εάν οι περιστάσεις το απαιτούν σύμφωνα με τις προϋ
ποθέσεις που ορίζονται για την προετοιμασία και έγκριση του.
Άρθρο 22
1. Οι λογαριασμοί των εσόδων και εξόδων που εμφανίζονται στον
προϋπολογισμό θα εξετάζονται σε ετήσια βάση από ένα ελεγκτικό όρ
γανο, το οποίο θα αποτελείται από δύο ειδικούς υπαλλήλους που ανή
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χουν στις Υπηρεσίες των Συμβαλλομένων Μερών. Αυτοί οι υπάλληλοι
οι οποίοι θα έχουν διαφορετικές εθνικότητες θα διορίζονται από την Μό
νιμη Επιτροπή κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Διοίκησης σύμφωνα
με το Άρθρο 6.2 (β) της Σύμβασης. Τα έξοδα τα σχετικά με το ελε
γκτικό όργανο θα καλύπτονται από τον Οργανισμό.
2. Ο έλεγχος ο οποίος θα γίνεται από τις αποδείξεις και εάν είναι
απαραίτητο επί τόπου προορίζεται να καθορίζει την ακρίβεια των εσό
δων και εξόδων και να επαληθεύει ότι η οικονομική διαχείριση είναι ικα
νοποιητική. Το ελεγκτικό όργανο θα παρουσιάζει μία αναφορά στην Μό
νιμη Επιτροπή μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.
Άρθρο 23
■1. Διοικητικοί ή τεχνικοί έλεγχοι των Μονάδων της Υπηρεσίας μπο
ρεί να διεξάγονται, εάν απαιτείται, από την Μόνιμη Επιτροπή Διοίκησης
ή το Γενικό Διευθυντή.
2. Τέτοιοι έλεγχοι θα γίνονται από υπαλλήλους των υπηρεσιών των
Συμβαλλομένων Μερών. Κάθε επιτροπή ελέγχου θα αποτελείται από
δύο τουλάχιστον άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων και θα περιλαμβάνει
καθόσον είναι δυνατόν, ένα άτομο που είχε λάβει μέρος σε προηγούμενο
έλεγχο.
Άρθρο 24
Η Επιτροπή Διοίκησης θα καθορίζει τις γλώσσες στις οποίες θα εργά
ζεται η Υπηρεσία.
Άρθρο 25
Η Υπηρεσία θα εκδίδει τις απαραίτητες για τη λειτουργία της εκδό
σεις.
Άρθρο 26
Η Επιτροπή Διοίκησης θα υποβάλλει για έγκριση στην Μόνιμη Επι
τροπή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του Καταστατικού, οι οποίες θεω
ρούνται απαραίτητες από την Επιτροπή Διοίκησης με την επιφύλαξη
των διατάξεων του Άρθρου 3 2 . 3 . της Σύμβασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Περιοχές Πληροφοριών Πτήσεως
(Άρθρο 3 της Σύμβασης)
Συμβαλλόμενα Μέρη
Περιοχές Πληροφοριών Πτήσης
Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Αννόβερου.
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Ρήνου
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Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βρέ
μης
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης
Ντύσσελντορφ
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης
Φρανκφούρτης
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Μο
νάχου
Το Βασίλειο του Βελγίου
Το Μεγάλο Δουκάτο του
Λουξεμβούργου
Η Γαλλική Δημοκρατία

Ανώτερη Περιοχή
Πτήσης Βρυξελλών

Πληροφοριών

Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βρυ
ξελλών
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Γαλλίας
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Πα
ρισίων
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βρέ
στης
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης
Μπορντώ
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης
Μασσαλίας

Το Ενωμένο Βασίλειο της Μεγ.
Βρεταννίας και Β. Ιρλανδίας
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Σχωτίας
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης
Σκωτίας
Ανώτερη Περιοχή Πτήσης Λονδί
νου
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Λον
δίνου
Ιρλανδία

Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Σάννον
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Σάν
νον

Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Άμ
στερνταμ
Η Πορτογαλική Δημοκρατία
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης. Λισσαβώνας
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Λια
σαβώνας
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Σά
ντα Μαρία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Μεταβατικές διατάξεις οι οποίες καλύπτουν τη μετάβαση από τις
υπάρχουσες ρυθμίσεις κάτω από την Διεθνή Σύμβαση του E UROCO
NTROL, τη σχετική με τη Συνεργασία για την Ασφάλεια της Αεροναυ
τιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 1 9 6 0 , στις ρυθμίσεις κάτω από τη Σύμ
βαση, όπως τροποποιήθηκε από το παρόν Πρωτόκολλο.
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος
 «Επτά Κράτη» νοούνται Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα
νίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η Γαλλική Δημοκρατία, το Ενω
μένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρλανδίας, η
Ιρλανδία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασί
λειο των Κάτω Χωρών.
— «Τέσσερα Κράτη», νοούνται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας, το Βασίλειο του Βελγίου, το Μεγάλο Δουκάτο του
Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών.
 «Μεταβατική Περίοδος» νοείται η περίοδος από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου μέχρις ότου η Μόνιμη Επι
τροπή με ομόφωνη ψήφο των Επτά Κρατών σε πρόταση των τεσ
σάρων Κρατών έχει συμφωνήσει για μελλοντικές ρυθμίσεις σχε
τικά με το Κέντρο MAASTRICHT και έχει αποφασίσει να τις υλο
ποιήσει.
Άρθρο 2
Κέντρο ελέγχου του MAASTRICHT
1. Οι παραπάνω διατάξεις αυτού του άρθρου θα ισχύουν κατά τη με
ταβατική περίοδο.
2 . (α) Το Κέντρο Ελέγχου του MAASTRICHT συμπεριλαμβανομέ
νου και του προσωπικού του θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό την ευθύνη
του Οργανισμού στου οποίου την κυριότητα και θα παραμένει.
(β) Το εν λόγω Κέντρο θα συνεχίσει να παρέχει εξυπηρετήσεις ελέγ
χου εναέριας Κυκλοφορίας στον εναέριο χ ώ ρ ο που του έχει ανατεθεί,
σύμφωνα με τη Σύμβαση της 13ης Δεκεμβρίου 1 9 6 0 . Κατά την ενά
σκηση των λειτουργιών του ο Οργανισμός θα εφαρμόζει τις διατάξεις
τ ω ν παραγράφων 10 έως 15 α;.υτού του άρθρου.
(γ) Τα λειτουργικά έξοδα που έχουν σχέση με αυτές τις λειτουργίες
θα χρηματοδοτούνται από τα τέσσερα Κράτη σύμφωνα με τον τύπο δια
νομής των εξόδων που θα συμφωνηθεί μεταξύ τους.
3 . Τα επτά κράτη θα συνεισφέρουν, στο κόστος των επενδύσεων, για
το κέντρο του MAASTRICHT, που εγκρίθηκαν πριν από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου ανάλογα με το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν του καθενός τους όπως ορίζει το Άρθρο 19.3 του Παραρτήμα
τος 1.
4 . (α) Οι συνεισφορές των επτά Κρατών, επί τη βάσει των αναφερο
μένων στην παράγραφο 3 , θα χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτούν
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μόνο νέες επενδύσεις στο MAASTRICHT που είναι απαραίτητες για να
διατηρούν το επίπεδο των ευκολιών και υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί
μέχρι την ημερομηνία της θέσης σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου ή
να διατηρούν το επίπεδο ασφάλειας.
(β) Κατά παρέκλιση του 'Αρθρου 7 της Σύμβασης αποφάσεις για τέ
τοιες επενδύσεις θα λαμβάνονται από την Επιτροπή Διοίκησης και την
Μόνιμη Επιτροπή με την πλειοψηφία των επτά Κρατών, με την έννοια
ότι:
 οι ψήφοι έχουν την βαρύτητα που αναφέρεται στον παρακάτω πί
νακα
 οι ψήφοι αντιπροσωπεύουν το λιγότερο πέντε από τα επτά Κράτη,
(γ) Ο πίνακας που αναφέρεται στην παραπάνω υποπαράγραφο (β)·
έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΤΤΗΤΑΣ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
σύμφωνα με τον συντελεστή κόστους
και τις τρέχουσες τιμές σε
χιλιάδες εκατομμύρια Γαλλικά Φράγκα.
Αριθμός ψήφων
Μικρότερη «:ό 10
ΑΛΟ * 10
συμπερ/ νομενου, έως 20 μη συμπερ/μζνου
>
20
►
»
30
»
4δ*
► 30
► 46*
,
63 1 / 3
.
63*
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.
80
.
110
. 110
» 140
140
.200
.
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•
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και στη συνέχεια μια επιπρόσθετη ψήφος για κάθε πρόσθετη αύξηση ή
κλάσμα αυτής των εξήντα χιλιάδων εκατομμυρίων Γαλλικών Φρά
γκων.
5. Ποσόν ισοδύναμο με τις εισπράξεις από τα τέλη διαδρομής αε
σχέση με τα ποσά των ετησίων αποσβέσεων και τόκων επί των κεφα
λαιουχικών δαπανών στο Κέντρο του MAASTRIC HT θα είναι πληρω
τέο από τα τέσσερα Κράτη σύμφωνα με τον τύπο της διανομής του κό
στους που θα συμφωνηθεί μεταξύ τους.
Αυτό το ποσό θα ανακατανέμεται στα επτά Κράτη ανάλογα με τις
κατά μέσο όρο (AVERAGE) συνεισφορές τους στους Προϋπολογισμούς
Επενδύσεων από το 1 9 7 4 μέχρι το 1980 σε περίπτωση επενδύσεων
που έχουν χρηματοδοτηθεί πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1 9 8 0 και με τις
πραγματικές τους συνεισφορές σε περίπτωση επενδύσεων που έχουν
χρηματοδοτηθεί μετά από αυτή την ημερομηνία.
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6. (α) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Πρωτο
κόλλου, οι εγκαταστάσεις Ραντάρ και οι σταθμοί εκπομπής και λήψης οι
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος του Κέντρου του
MAASTRICHT και χρησιμοποιούνται για να παρέχουν εξυπηρετήσεις
εναέριας κυκλοφορίας, θα αποτελέσουν ιδιοκτησία των Κρατών στα
οποία είναι τοποθετημένα.
(β) Τα εν λόγω Κράτη θα αγοράζουν τις προαναφερθείσες ευκολίες
στην τότε ισχύουσα καταγεγραμμένη κατά το χρόνο εκείνο αξία. Το
προϊόν της πωλήσεως θα διανέμεται στα επτά Κράτη ανάλογα με τον
μέσο όρο συνεισφοράς τους στους Προϋπολογισμούς Επενδύσεων από το
1 9 7 4 έως το 1 9 8 0 σε περίπτωση επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτη
θεί πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1 9 8 0 , και με τις πραγματικές τους συνει
σφορές στην περίπτωση των επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί
μετά από αυτή την ημερομηνία.
7. Οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και οι τεχνικές υπηρεσίες που
έχουν διατεθεί στις στρατιωτικές αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας της Γερμανίας σύμφωνα μα τ η συμφωνία που καθορίσθηκε στις 3
Νοεμβρίου του 1 9 7 7 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δη
μοκρατίας της Γερμανίας και του E UROCONTROL, τη σχετική με τη
συνεγκατάσταση της Γερμανικής Στρατιωτικής Αεροπορίας στο κέντρο
ελέγχου του ανωτέρω εναέριου χώρου του E UROCONTROL στο
MAASTRICHT θα συνεχίσουν να είναι στη διάθεση τους.
8. Έξοδα σχετικά με το κόστος επενδύσεων στο Κέντρο του MAAS
TRICHT που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού και
αντιμετωπίζονται από τα επτά Κράτη θα καταγράφονται σε ειδικό πα
ράρτημα προϋπολογισμού.
9. Δαπάνες που αφορούν έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του Κέ
ντρου MAASTRICHT που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ορ
γανισμού και αντιμετωπίζονται από·τα τέσσερα Κράτη, θα καταχωρού
νται σε ειδικό παράρτημα προϋπολογισμού.
10. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους
και ιδιαίτερα όσον αφορά στην παραχώρηση ραδιοτηλεφωνικών συχνο
τήτων, θα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο Οργανισμός να μπο
ρέσει να φέρει σε πέρας όλες αυτές τις εργασίες που ανταποκρίνονται στο
σκοπό του.
11.(α) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων της η Υπηρεσία θα
εφαρμόζει για σκοπούς ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας τους κανονισμούς
που ισχύουν στα εδάφη των Συμβαλλομένων Μερών και εντός του εναέ
ριου χώρου για τον οποίο οι εξυπηρετήσεις εναέριας κυκλοφορίας έχουν
ανατεθεί σε αυτά με διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι μέρη.
(β) Σε περίπτωση δυσκολίας στην εφαρμογή των διατάξεων της πα
ραπάνω παραγράφου (α) η Υπηρεσία θα φέρει το θέμα στην Μόνιμη
Επιτροπή η οποία θα κάνει συστάσεις στα Συμβαλλόμενα Μέρη όσον
αφορά τα σχετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
12. Για την πραγματοποίηση του έργου της και εντός των ορίων των
εξουσιών που παρέχονται στις Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας η Υπη
ρεσία θα δίδει όλες τις απαραίτητες οδηγίες στους κυβερνήτες αεροσκα
φών.
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Οι κυβερνήτες αεροσκαφών είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται
με αυτές τις οδηγίες εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, που προ
βλέπονται στους κανονισμούς που αναφέρονται στην παραπάνω παρά
γραφο 1 1 .
13. Παραβάσεις των διατάξεων περί αεροναυτιλίας που γίνονται
στον εναέριο χώρο εντός του οποίου οι εξυπηρετήσεις εναέριας κυκλοφο
ρίας έχουν ανατεθεί στην Τπηρεσία, θα καταχωρούνται σε αναφορές από
υπαλλήλους ειδικά εξουσιοδοτημένους από την Υπηρεσία γιαυτό το
σκοπό, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των υπαλλήλων των Συμ
βαλλομένων Μερών να αναφέρουν παραβάσεις ιδίας φύσεως, όπως ορί
ζει το εσωτερικό δίκαιο της χώρας τους.
Οι αναφορές που αναφέρονται παραπάνω θα έχουν το ίδιο κύρος στα
εθνικά δικαστήρια με τις αναφορές που συντάσσονται από κρατικούς
υπαλλήλους αρμοδίους να συντάσσουν αναφορές παραβάσεων ίδιας φύ
σεως.
14. Διεθνείς συμφωνίες και εθνικοί κανονισμοί σχετικά με την είσοδο,
υπέρπτηση και ασφάλεια του εδάφους των Συμβαλλομένων Μερών θα
είναι δεσμευτικές για την Τπηρεσία, η οποία θα λαμβάνει όλα τα απα
ραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την εφαρμογή μεταξύ συμφωνιών και
κανονισμών.
15. Προκειμένου τα Συμβαλλόμενα Μέρη να μπορούν να διαπιστώ
νουν ότι οι εθνικοί κανονισμοί και οι διεθνείς συμφωνίες εφαρμόζονται, η
Τπηρεσία θα δεσμεύεται να δίδει σε εκείνα τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα
οποία το ζητούν, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με αερο
σκάφη για τα οποία τελεί εν γνώσει κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτή
των της.
Άρθρο 3
Κέντρο Ελέγχου της Καλσρούης
Κατά την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του παρόντος πρωτο
κόλλου το Κέντρο ελέγχου της Καλσρούης θα αποτελεί ιδιοκτησία της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας η οποία θα αγοράσει το
Κέντρο στην τρέχουσα καταγεγραμμένη κατά το χρόνο εκείνο τιμή. Οι
εισπράξεις της πώλησης θα διανεμηθούν στα επτά Κράτη ανάλογα με
τις κατά μέσον όρον συνεισφορές τους στους Προϋπολογισμούς Επενδύν
σεων από το 1 9 7 4 έως το 1 9 8 0 στην περίπτωση επενδύσεων που έχουν
χρηματοδοτηθεί πριν τις 3 1 Δεκεμβρίου 1980, και τις πραγματικές συ
νεισφορές της στην περίπτωση επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί
μετά από αυτή την ημερομηνία.
Άρθρο 4
Ευκολίες εγκατεστημένες στην Ιρλανδία
Από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του παρόντος Πρωτο
κόλλου, το Κέντρο Ελέγχου του Σάννον, η εγκατάσταση του δευτερεύο
ντος ριχνζάρ και οι ραδιοτηλεφωνικοί σταθμοί του Μάουντ Γκάμπριελ
και η εγκατάσταση του δευτερεύοντος ραντάρ του Γούντκοκ Χιλ θα απο
τελέσουν ιδιοκτησία της Ιρλανδίας. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, οι ει
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σπράξεις από τα τέλη διαδρομής που αντιστοιχούν στο κόστος που έχει
εγκριθεί για την απόσβεση αυτών των ευκολιών θα διανέμονται μεταξύ
των επτά Κρατών ανάλογα με τις κατά μέσον όρον συνεισφορές τους
στους Προϋπολογισμούς των Επενδύσεων από το 1 9 7 4 έως το 1 9 8 0 σε
περίπτωση επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί πριν τις 3 1 Δεκεμ
βρίου 1 9 8 0 , και τις πραγματικές τους ετήσιες εθνικές συνεισφορές στην
περίπτωση επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί μετά από αυτή την
ημερομηνία.
Άρθρο 5
Πληρωτέα υπόλοιπα
1. Κάθε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων κάτω από τις υπάρχουσες
διατάξεις σε σχέση με τις αποσβέσεις των εγκεκριμένων έμμεσων επεν
δύσεων θα παύει την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτο
κόλλου.
2. Οι οφειλόμενες πληρωμές δυνάμει των αποφάσεων που έχει λάβει
πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου θα εξακο
λουθήσουν να ισχύουν και μεταγενέστερα σύμφωνα με τους κανόνες που
έχουν καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις και θα καταχωρούνται σε ει
δικά παραρτήματα προϋπολογισμού.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις για τον προϋπολογισμό
1. Εντός τριών μηνών μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Πρωτοκόλλου, θα καταρτισθεί ο προϋπολογισμός και θα εγκριθεί από
τη Μόνιμη Επιτροπή.
2". Αυτός ο Προϋπολογισμός θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερο
μηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου και θα λήξει στις
3 1 Δεκεμβρίου του τότε τρέχοντος έτους.
3 . Κατά τη διάρκεια της περιόδου της προετοιμασίας του προϋπολο
γισμού που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1, η Μόνιμη Επι
τροπή μπορεί να προσκαλέσει τα Συμβαλλόμενα Μέρη να κάνουν, τις
ανάλογες προκαταβολές σαν αποθεματικό του κεφαλαίου κινήσεως.
4 . Προκαταβολές σε αχέση με το κεφάλαιο κινήσεως θα αντισταθμί
ζονται με τις καθορισμένες συνεισφορές σε εφαρμογή του Άρθρου 19
του Παραρτήματος 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου.

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΤΣΑΣ
ΣΤΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
Π Ο Τ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Άρθρο Ι
1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν την συνεργα
σία τους και να αναπτύξουν τις κοινές δραστηριότητες τους στο πεδίο
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της αεροναυτιλίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αμυντικές ανάγκες
και παρέχοντας τη μέγιστη ελευθερία σε όλους τους χρήστες του εναέ
ριου χώρου, σύμφωνα με το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας.
Προς το σκοπό αυτό συμφώνησαν:
(α) Να καθορίσουν κοινούς μακροπρόθεσμους στόχους στο πεδίο της
αεροναυτιλίας, και μέσα σ* αυτά τα πλαίσια, να καταρτίσουν ένα μεσο
πρόθεσμο κοινό σχέδιο για τις εξυπηρετήσεις και τις ευκολίες της εναέ
ριας κυκλοφορίας.
(β) Να εκπονήσουν κοινά σχέδια για προηγμένη εκπαίδευση, διαδι
κασιακά μέτρα και για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, που αφο
ρούν τις ευκολίες και τις εξυπηρετήσεις για την ασφάλεια, την αποδοτι
κότητα και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας.
(γ) Να συμφωνήσουν οποιαδήποτε άλλα μέτρα είναι αναγκαία για
την εξασφάλιση της ασφαλούς και κανονικής ροής της εναέριας κυκλο
φορίας.
(δ) Να συστήσουν μια κοί9ή παρακαταθήκη εμπειρίας σε επιχειρη
σιακά, τεχνικά και οικονομικά θέματα αεροναυτιλίας.
(ε) Να συντονίσουν τις δραστηριότητες τους, όσον αφορά τη διευθέ
τηση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, καθιερώνοντας ένα Διεθνές
Σύστημα Διευθέτησης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, για να εξα
σφαλίσουν τη πλέον αποτελεσματική χρησιμοποίηση του εναέριου χώ
ρου.
2. Για τον σκοπό αυτό ιδρύουν, με την παρούσα Σύμβαση, κατω
τέρω, ένα «Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια της Αεροναυτιλία
(EUROCONTROL)» καλούμενο στο εξής «Ο Οργανισμός», ο οποίος θα
ενεργεί σε συνεργασία με τις εθνικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές.
Ο Οργανισμός θα περιλαμβάνει δύο Όργανα:
 Μια «Μόνιμη Επιτροπή για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας» 
καλούμενη στο εξής «Μόνιμη Επιτροπή», η οποία θα αποτελεί το
υπεύθυνο όργανο για την διαμόρφωση της γενικής πολιτικής του
Οργανισμού.
 Μια «Υπηρεσία για την ασφάλεια τηςΑεροναυτιλίας»  καλούμενη
στο εξής «Η Υπηρεσία», το Καταστατικό της οποίας είναι στο Πα
ράρτημα 1 της παρούσας Σύμβασης. Η Υπηρεσία θα αποτελεί το
υπεύθυνο εκτελεστικό όργανο των καθηκόντων που περιγράφονται
στην παρούσα Σύμβαση ή που ανατίθενται σ* αυτήν από την Μό
νιμη Επιτροπή, σε εφαρμογή της Σύμβασης.
 Τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού θα είναι στις Βρυξέλλες.

Άρθρο 2
1. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
. (α) Να αναλύει τις μελλοντικές ανάγκες της εναέριας κυκλοφορίας
και νέες τεχνικές, που είναι αναγκαίες για την κάλυψη αυτών των ανα
γκών.
(β) Να αναπτύσσει και υιοθετεί κοινούς μακροπρόθεσμους στόχους
στο πεδίο της αεροναυτιλίας.
(γ) Να συντονίζει τα μεσοπρόθεσμα εθνικά σχέδια, για να καταρτίσει
ένα κοινό μεσοπρόθεσμο σχέδιο, σχετικά με τις εξυπηρετήσεις και τις ευ
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κολίες εναέριας κυκλοφορίας, μέσα στα πλαίσια των μακροπρόθεσμων
στόχων, που αναφέρονται στην παράγραφο (β) παραπάνω.
(δ) Να προωθεί κοινή πολιτική για αεροναυτιλιακά συστήματα εδά
φους και αέρος και για την εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών
εναέριας κυκλοφορίας.
(ε) Να μελετά και προωθεί μέτρα γνα τη βελτίωση του αποδοτικού
κόστους και της αποτελεσματικότητας, στον τομέα της αεροναυτι
λίας.
(στ) Να προωθεί και διεξάγει μελέτες, ελέγχους και δοκιμές, που
αφορούν την αεροναυτιλία, να συλλέγει και διανέμει τα αποτελέσματα
των μελετών, ελέγχων και δοκιμών, που διεξάγονται από τα Συμβαλ
λόμενα Μέρη, στο πεδίο της αεροναυτιλίας.
(ζ) Να συντονίζει τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης των Συμ
βαλλομένων Μερών, που αφορούν νέες τεχνικές στο πεδίο της αεροναυ
τιλίας.
(η) Να εξετάζει θέματα στο πεδίο της αεροναυτιλίας που μελετώνται
από τον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και άλλους Διεθνείς
Οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα πολιτικής α*ροπορίας.
(θ) Να μελετά τροποποιήσεις των Περιοχικών Σχεδίων Αεροναυτι
λίας, που πρόκειται να υποβληθούν στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής
Αεροπορίας (ICAO).
(ι) Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, που είναι δυνατό να του
ανατεθούν ο* εφαρμογή του "Αρθρον" 1.1 (γ).
(κ) Να βοηθά τα συμβαλλόμενα Μέρη και ενδιαφερόμενα Κράτη, μη
Μέλη, στην καθιέρωση και λειτουργία ενός Διεθνούς Συστήματος διευ
θέτησης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας.
(λ) Να καθιερώνει και εισπράττει τέλη, που επιβάλλονται στους χρή
στες των εξυπηρετήσεων αεροναυτιλίας σύμφωνα με τη σχετική με τα
Τέλη Διαδρομής Πολυμερή Συμφωνία τόσο των Συμβαλλομένων Με
ρών, όσο και των Κρατών μηΜελών του Οργανισμού, που είναι Μέρη
αυτής της Συμφωνίας.
Ειδικές Συμφωνίες είναι δυνατό να καταρτισθούν από τον Οργανισμό
και τα Κράτη μηΜέλητου Οργανισμού, που ενδιαφέρονται να λάβουν
Ιμερος στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.
2. "Υστερα από αίτηση ενός ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Μερών
έναι δυνατό να ανατεθούν στον Οργανισμό τα ακόλουθα καθήκοντα:
(α) Να βοηθάει αυτά τα Μέρη στην εκτέλεση ειδικών καθηκόντων αε
ροναυτιλίας, όπως η σχεδίαση και εγκατάσταση ευκολιών και εξυπηρε
τήσεων εναέριας κυκλοφορίας.
(β) Να παρέχει και διατηρεί σε λειτουργία, εν όλω ή εν μέρει, εξυπη
ρετήσεις και ευκολίες εναέριας κυκλοφορίας για λογαριασμό αυτών των
Μερών.
(γ) Να βοηθάει αυτά τα Μέρη στον υπολογισμό και είσπραξη τελών,
που επιβάλλονται από αυτά στους χρήστες των εξυπηρετήσεων αερο
ναυτιλίας, και τα οποία δεν καλύπτονται από τη σχετική με τα Τέλη
Διαδρομής Πολυμερή Συμφωνία.
Η εκτέλεση αυτών των καθηκόντων θα διέπεται σε κάθε περίπτωση,
από μια ειδική συμφωνία του Οργανισμού και των ενδιαφερομένων Με
ρών.
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3. "Υστερα από αίτηση ενός ή περισσοτέρων Κρατών, μηΜελών του
Οργανισμού είναι δυνατό, επιπλέον, να ανατεθούν στον Οργανισμό τα
αχόλουθα καθήκοντα:
(α) Να βοηθάει αυτά τα Κράτη στη διευθέτηση της ροής της εναέριας
κυκλοφορίας και στην σχεδίαση και παροχή εξυπηρετήσεων αεροναυτι
λίας και εξοπλισμού.
(β) Να βοηθάει αυτά τα Κράτη στον υπολογισμό και είσπραξη τελών,
που δεν καλύπτονται από την σχετική με τα Τέλη Διαδρομής Πολυμερή
Συμφωνία, τα οποία επιβάλλονται από αυτά στους χρήστες των εξυπη
ρετήσεων αεροναυτιλίας.
Η εκτέλεση αυτών των καθηκόντων θα διέπεται, σε κάθε περίπτωση,
από μια ειδική Συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και των ενδιαφερομέ
νων Κρατών.
Άρθρο 3
1. Η παρούσα Σύμβαση θα εφαρμόζεται στις επί διαδρομής εξυπηρε
τήσεις αεροναυτιλίας και τις συναφείς με αυτές εξυπηρετήσεις Προσέγ
γισης και Αεροδρομίου για εναέρια κυκλοφορία στις Περιοχές Πληροφο
ριών Πτήσης που είναι καταχωρημένες στο Παράρτημα 2 .
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση, που ένα Συμβαλλόμενο Μέρος επιθυ
μεί να κάνει στον πίνακα των Περιοχών Πληροφοριών Πτήσης του Πα
ραρτήματος 2, θα υπόκειται στην ομόφωνη συγκατάθεση της Μόνιμης
Επιτροπής, αν θα είχε σαν αποτέλεσμα μία επί του συνόλου των ορίων
μεταβολή του καλυπτομένου από τη Σύμβαση εναέριου χώρου. Οποια
δήποτε τροποποίηση που δεν συνεπάγεται τέτοια μεταβολή θα γνωστο
ποιείται στον Οργανισμό από το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης η έκφραση «εναέρια
κλοφορία» θα περιλαμβάνει τα πολιτικά αεροσκάφη και όσα στρατιω
—κά, τελωνειακά και αστυνομικά αεροσκάφη συμμορφώνονται προς τις
διαδικασίες του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.
"Αρθρο 4
Ο Οργανισμός θα έχει νομική προσωπικότητα. Στο έδαφος των Συμ
βαλλομένων Μερών θα έχει την πλήρη νομική ικανότητα, που δικαιού
νται με τον εθνικό νόμο τα Νομικά Πρόσωπα, θ α έχει μεταξύ άλλων το
δικαίωμα να αποκτά ή μεταβιβάζει κινητή ή ακίνητη περιουσία και να
προσφεύγει στα Δικαστήρια. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από
την παρούσα Σύμβαση ή από το Καταστατικό της Τπηρεσίας που είναι
παράρτημα της Σύμβασης αυτής, θα αντιπροσωπεύεται από την Τπηρε
σία, η οποία θα ενεργεί επ* ονόματι του. Η Υπηρεσία θα διαχειρίζεται
την περιουσία του Οργανισμού.
"Αρθρο 5
1. Η Μόνιμη Επιτροπή θα απαρτίζεται από αντιπροσώπους των
Συμβαλλομένων Μερών. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να διορίζει
περισσότερους αντιπροσώπους, προκειμένου ειδικότερα να επιτρέπεται
η αντιπροσώπευση των συμφερόντων και της Πολιτικής Αεροπορίας και
της Εθνικής 'Αμυνας, αλλά θα έχει μια μόνο ψήφο.
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2. Για τους σκοπούς του 'Αρθρου 2.1 (1), η Μόνιμη Επιτροπή θα
διευρύνεται για να περιλαμβάνει αντιπροσώπους Κρατών ΜηΜελών,
τα οποία είναι Μέρη της σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής Πολυμερούς
Συμφωνίας. Η κατ' αυτόν τον τρόπο Διευρυμένη Μόνιμη Επιτροπή θα
λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας.
'ά. Όπου για το σκοπό αυτό υπάρχει διάταξη σε άλλες συμφωνίες, οι
οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Οργανισμού και Κρατών μηΜελών,
σύμφωνα με το Άρθρο 2 . 1 , ειδικότερα για τη διευθέτηση της ροής της
εναέριας κυκλοφορίας, η Μόνιμη Επιτροπή θα διευρύνεται και θα λαμ
βάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των συμφωνιών.
Άρθρο 6
1. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που ανατίθενται στον Οργα
νισμό από το Άρθρο 2 . 1 , η Μόνιμη Επιτροπή θα λαμβάνει τα ακόλουθα
μέτρα^
,
(α) Όσον αφορά τα Συμβαλλόμενα Μέρη:
θ α λαμβάνει αποφάσεις:
 Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 2.1 (β) και (γ).
 Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 2.1 (α) και (δ) μέ
χρι (κ), οποτεδήποτε η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να δεσμεύσει τα
"Συμβαλλόμενα Μέρη σε μια κοινή (από κοινού) ενέργεια* σ* αυτές
τις περιπτώσεις μπορεί επίσης να εκδίδει μια Σύσταση προς τα
Συμβαλλόμενα Μέρη.
(β) Όσον αφορά την Υπηρεσία:
 θ α εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και τα προγράμματα
επενδύσεων και εργασιών για περισσότερα (του ενός) χρόνια, που
θα υποβάλλονται σ' αυτήν από την Υπηρεσία για την εκπλήρωση
των καθηκόντων που αναφέρονται στο Άρθρο 2 . 1 , καθώς επίσης
τον Προϋπολογισμό και τα Πεπραγμένα, θ α δίδει κατευθυντήριες
οδηγίες στην Υπηρεσία, οποτεδήποτε το θεωρεί αναγκαίο, για την
εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Υπηρεσία.
 θ α λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την ενάσκηση των
εξουσιών επίβλεψης, που της παρέχονται με την παρούσα Σύμ
βαση και το Καταστατικό της Υπηρεσίας.
 θ α απαλλάσσει την Υπηρεσία σε ό,τι αφορά την εκ μέρους της δια
χείρισης του προϋπολογισμού.
2 . Επιπρόσθετα, η Μόνιμη Επιτροπή:
(α) θ α εγκρίνει τους Κανονισμούς του Προσωπικού και τους Οικονο
μικούς Κανονισμούς, καθώς επίσης και τα μέτρα που θα λαμβάνονται
σε εφαρμογή του Άρθρου 7.2 και του Άρθρου 19.3 του Καταστατικού
της Υπηρεσίας.
(β) θ α διορίζει τα Μέλη του Συμβουλίου Ελέγχου για περίοδο πέντε
ετών σε εφαρμογή του άρθρου 22.1 του Καταστατικού της Υπηρεσίας.
3 . Η Μόνιμη Επιτροπή θα εξουσιοδοτεί την Υπηρεσία για την έναρξη
διαπραγματεύσεων σχετικά με τις ειδικές συμφωνίες που αναφέρονται
στο άρθρο 2 και θα εγκρίνε·, τις συμφωνίες που έχουν διαπραγματευθεί
από την Υπηρεσία.
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4. Η Μόνιμη Επιτροπή μπορεί, ες* ονόματος του Οργανισμού, να ανα
λάβει ενέ ργειες ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου που προβλέ πεται
από το άρθρο 3 1 .

Άρθρο 7
1. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από τη Μόνιμη Επιτροπή με την
ομόφωνη ψήφο των Συμβαλλομέ νων Μερών και θα δεσμεύουν τα Συμ
βαλλόμενα Μέ ρη. Παρά τούτο, αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστο
ποιήσει στην Μόνιμη Επιτροπή ότι απαράβλεπτοι εθνικοί λόγοι το εμπο
δίζουν να συμμορφωθεί προς μια ομόφωνη απόφαση, που λήφθηκε σχε
τικά με θέματα που αναφέρονται στο "Αρθρο 2.1 (β) και (γ), μπορεί να
ανακαλέσει αυτή την απόφαση υπό τον όρο να κοινοποιήσει στην Μόνιμη
Επιτροπή τους λόγους της ανάκλησης.
Μέσα σε έξι μήνες από μια τέτοια γνωστοποίηση, η Μόνιμη Επι
τροπή είτε θα αναθεωρήσει την προηγούμενη απόφαση ή θα αποφασίσει
κατά πόσον θα εφαρμοσθούν στην ανάκληση ορισμένοι όροι ή περιορι
σμοί.
Είτε στη μια είτε στην άλλη περίπτωση, η απόφαση της Μόνιμης
Επιτροπής απαιτεί την ομόφωνη ψήφο των Συμβαλλομένων Μερών.
2 . Η Μόνιμη Επιτροπή θα αποφασίζει για τα μέτρα που αναφέρονται
στο "Αρθρο 6.2. (α), 6.3. και 11.3 με ομοφωνία αυτών που έχουν ψηφί
σει.
3 . Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, οι κατευθυντήριες γραμμές
και τα μέτρα των περιπτώσεων που προβλέπονται στα 'ΑρΒρα 6.1 (β)
και 6.4 θα απαιτούν την πλειοψηφία της Μόνιμης Επιτροπής με την έν
νοια ότι:
 Οι ψήφοι αυτοί θα έχουν την βαρύτητα που προβλέπεται στο 'Αρ
θρο 8 παρακάτω,
 Οι ψήφοι αυτοί θα αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των Συμβαλ
λομένων Μερών που ψηφίζουν.
4. Τα μέτρα που αναφέρονται στο Άρθρο 6.2 (β) θα λαμβάνονται από
τη Μόνιμη Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο (3) παραπάνω, υπό
τον όρον ότι η κατ* αυτόν τον τρόπο υπολογισθεισα πλειοψηφία δεν είναι
μικρότερη από το 70% των ψήφων που έχουν βαρύτητα.
5. Συστάσεις εκ μέρους της Μόνιμης Επιτροπής θα απαιτούν τις ψή
φους της πλειονότητας των Συμβαλλομένων Μερών.

Άρθρο 8
1. Η βαρύτητα των ψήφων που αναφέρεται στο άρθρο 7 θα προσδιο
ρίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Ετήσια αυνιιαφορά €νός Συμβαλλομένου Μέρους σαν χοοοστό
(cTti τοις « α τ ό ) των οννολιχών ιτήσιων συν»ισφορών
όλων των Συμβαλλομένων Μιρων.
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2. Οι αριθμοί των ψήφων θα καθοριστούν αρχικά, θα ισχύουν δε από
την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του Πρωτοκόλλου που ανοίχτηκε για
υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1981, με αναφορά στον παραπάνω πίνακα
και σύμφωνα με τον κανόνα του Άρθρου 19 του Καταστατικού της
Υπηρεσίας για τον καθορισμό των ετήσιων συνεισφορών των Συμβαλλο
μένων.,Μερών στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού.
3. Σε περίπτωση προσχώρησης ενός Κράτους, οι αριθμοί των ψήφων
των Συμβαλλομένων Μερών θα επανακαθορίζονται σύμφωνα με την
ίδια διαδικασία.
4. Οι αριθμοί των ψήφων θα επανακαθορίζονται κάθε χρόνο σύμ
φωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.
Άρθρο 9
1. Η Μόνιμη Επιτροπή θα καθορίζει τους κανόνες της διαδικασίας, οι
οποίοι πρέπει να υιοθετούνται ομόφωνα.
2. Αυτοί οι κανόνες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κανόνες σχετι
κούς με το αξίωμα του Προέδρου με τη σύσταση ομάδων εργασίας και
·. τις γλώσσες της εργασίας της Μόνιμης Επιτροπής.
'Αρθρο 10
Το Προσωπικό και οι ευκολίες που απαιτούνται για την λειτουργία
της Μόνιμης Επιτροπής θα της διατίθενται από την Τπηρεσία.
"Αρθρο 11
1. Η Μόνιμη Επιτροπή θα διατηρεί με τα αρμόδια Κράτη και τους
Διεθνείς Οργανισμούς τις απαραίτητες σχέσεις για την πραγματοποίηση
των σκοπών του Οργανισμού.
2. Η Μόνιμη Επιτροπή ιδιαίτερα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
των Άρθρων 6.3 και 13, θα είναι η μόνη που θα έχει δικαιοδοσία να
συνάπτει, για λογαριασμό του Οργανισμού, τις συμφωνίες με τους Διε
θνείς Οργανισμούς, τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή άλλα Κράτη, που είναι
αναγκαίες για την εκτέλεση των προβλεπομένων από το άρθρο 2 καθη
κόντων του Οργανισμού.
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3. Με πρόταση της Υπηρεσίας, η Μόνιμη Επιτροπή μπορεί να εξου
σιοδοτήσει την Υπηρεσία να αρχίσει διαπραγματεύσεις και να συνάψει
συμφωνίες, αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων, που αναφέρο
νται στο Άρθρο 2.
Άρθρο 12
Οι συμφωνίες μεταξύ του Οργανισμού και ενός ή περισσοτέρων Συμ
βαλλομένων Μέρων, ή ενός ή περισσοτέρων Κρατών μηΜελών, ή ενός
Διεθνούς Οργανισμού, που έχουν οχέση με τα καθήκοντα που αναφέρο
νται στο Άρθρο 2, θα καθορίζουν τα αντίστοιχα καθήκοντα, δικαιώ
ματα, και υποχρεώσεις των Μερών της συμφωνίας, μαζί με τους οικονο
μικούς διακανονισμούς και θα προσδιορίζουν τα μέτρα που θα ληφθούν.
Η Υπηρεσία μπορεί να διαπραγματεύεται τέτοιες συμφωνίες, σύμφωνα
με τις διατάξεις των Άρθρων 6.3 και 11.3.

Άρθρο 13
Μέσα στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών, που δίδονται από
τη Μόνιμη Επιτροπή, οι σχέσεις εχείνες οι οποίες είναι ουσιώδεις για το
συντονισμό της εναέριας κυκλοφορίας και για τη λειτουργία των Μονά
δων της Υπηρεσίας, μπορούν να καθορίζονται από την Υπηρεσία με τις
αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, δημόσιες ή ιδιωτικές, των .Συμβαλλομέ
νων Μερών, μη Συμβαλλομένων Κρατών ή Διεθνών Οργανισμών. Για
το σκοπό αυτό η Υπηρεσία μπορεί ν* αρχίσει διαπραγματεύσεις, επ* ονό
ματι του Οργανισμού, για συμβόλαια καθαρώς διοικητικής, τεχνικής,
και εμπορικής φύσεως, εφόσον απαιτούνται για τη λειτουργία της Υπη
ρεσίας υπό τον όρο ότι η Υπηρεσία ενημερώνει σχετικά τη Μόνιμη Επι
τροπή.
Άρθρο 14
1. Ο χαρακτήρας του δημοσίου συμφέροντος, όπου είναι αναγκαίο,
θα αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και με τις συνέ
πειες, οι οποίες προκύπτουν από τις διατάξεις αυτών των νόμων, σχε
τικά με την απαλλοτρίωση για δημόσιο όφελος, σε ό,τι αφορά την από
κτηση ακίνητης περιουσίας αναγκαίας για την τοποθέτηση των εγκατα
στάσεων του Οργανισμού, με την προϋπόθεση της συμφωνίας της ενδια
φερόμενης Κυβέρνησης. Η διαδικασία της απαλλοτρίωσης για λόγους
δημοσίου συμφέροντος μπορεί να ενεργοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές
του ενδιαφερομένου Κράτους, σύμφωνα με τους εθνικούς του νόμους
προς τον σκοπό απόκτησης τέτοιας περιουσίας σε περίπτωση μη φιλικού
διακανονισμού.
2. Στο έδαφος των Συμβαλλομένων Μερών, όπρυ η διαδικασία που
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν υφίσταται, ο Οργανισμός
μπορεί να επωφελείται, για αναγκαστική εξαγορά από τις διαδικασίες
εκείνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της Πολιτικής
Αεροπορίας και των Τηλεπικοινωνιών.
3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα στον Οργανι
σμό να επωφελείται από την εφαρμογή των εθνικών νόμων, σε ό,τι
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αφορά τις οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις χαι υπηρεσίες που ιδρύθηκαν
για λογαριασμό του στα αντίστοιχα εδάφη τους, ως προς τους περιορι
σμούς εχείνους των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών της ακίνητης περιου
σίας, οι οποίοι είναι δυνατόν να υπάρχουν προς το δημόσιο συμφέρον, επ*
ωφελεία εθνικών υπηρεσιών για τον ίδιο σκοπό, και ειδικότερα ως προς
τις παραχωρήσεις (δουλείες) προς το δημόσιο συμφέρον.
4. Ο Οργανισμός θα αναλαμβάνει τις δαπάνες, οι οποίες απορρέουν
από την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του Άρθρου, συμπεριλαμβανο
μένης και της αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλλεται, σύμφωνα με
τους νόμους του Κράτους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η περιουσία.
'Αρθρο 15
Στην περίπτωση που ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που προ
βλέπονται από το 'Αρθρο 2.2 (β), η Υπηρεσία θα εφαρμόζει τους κανονι
σμούς που ισχύουν στα εδάφη των Συμβαλλομένων Μερών και στον
εναέριο χώρο μέσα στον οποίον έχει ανατεθεί η παροχή εξυπηρετήσεων
εναέριας κυκλοφορίας βάσει Διεθνών Συμφωνιών των οποίων αυτά είναι
Μέρη.
Άρθρο 16
. Στην περίπτωση που ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που προ
βλέπονται από το Άρθρο 2.2(β), η Υπηρεσία, μέσα στα όρια των εξου
σιών που παρέχονται στις Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας, θα δίνει
όλες τις αναγκαίες οδηγίες προς τους κυβερνήτες των αεροσκαφών.
' Οι κυβερνήτες των αεροσκαφών είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώ
νονται με αυτές τις οδηγίες, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας,
που προβλέπονται στους κανονισμούς που αναφέρονται στο προηγού
μενο άρθρο.
Άρθρο 17
Στην περίπτωση που ο Οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που προ
βλέπονται από το Άρθρο 2.2(β), παραβάσεις των Κανονισμών Αερο
ναυτιλίας, που διαπράχθηκαν μέσα στον εναέριο χώρο, στον οποίο η πα
ροχή εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας έχει ανατεθεί στην Υπηρε
σία, θα καταγράφονται σε αναφορές από υπαλλήλους ειδικά εξουοιδοτη
μένους για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία, με την επιφύλαξη των,
σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους, δικαιωμάτων των υπαλλήλων των
Συμβαλλομένων Μερών να αναφέρουν παραβάσεις της ίδιας φύσης. Οι
παραπάνω αναφερόμενες αναφορές θα έχουν το Ιδιο κύρος στα εθνικά δι
καστήρια με τις αποφάσεις που συντάσσονται από τους κρατικούς υπαλ
λήλους οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να αναφέρουν παραβάσεις ίδιας
φύσεως.
Άρθρο 18
1. Η κυκλοφορία εκδόσεων και άλλου πληροφοριακού υλικού, που
αποστέλλεται από ή προς τον Οργανισμό σε σχέση με τις επίσημες δρα
στηριότητες του, δεν θα περιορίζεται με κανένα τρόπο.
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2 . Για τις επίσημες επικοινωνίες του και την μεταβίβαση όλων των
εγγράφων του ο Οργανισμός δεν θα απολαμβάνει λιγότερο ευνοϊκής με
ταχείρισης από αυτήν που επιφυλάσσεται από τα συμβαλλόμενα Μέρη
σε παρόμοιους Διεθνείς Οργανισμούς.
Άρθρο 19
1. Ο Οργανισμός θα απαλλάσσεται μέσα στο Κράτος στο οποίο βρί
σκεται η έδρα του και στα εδάφη των Συμβαλλομένων Μερών, από
όλους τους δασμούς, φόρους και τέλη, σχετικούς με τη σύσταση του, την
διάλυση ή την εκκαθάριση του.
2 . Ο Οργανισμός θα απαλλάσσεται από οποιουσδήποτε δασμούς, φό
ρους και τέλη, που συνεπάγεται η απόκτηση ακίνητης περιουσίας, η
οποία απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
3 . Ο Οργανισμός θα απαλλάσσεται από όλους τους άμεσους φόρους
που εφαρμόζονται σ* αυτόν, στην ιδιοκτησία του, στα περιουσιακά στοι
χεία και το εισόδημα.
4 . Ο Οργανισμός θα απαλλάσσεται από οποιαδήποτε άμεσα δημοσιο
οικονομικά τέλη που προέρχονται από την έκδοση Δανείων και είναι συ
ναφή με τον Οργανισμό EUROC ONTROL.
5 . θ α απαλλάσσεται από οποιαδήποτε φορολογία εξαιρετικής ή δια
κριτικής φύσης.
6. Οι απαλλαγές που προβλέπονται σ* αυτό το Άρθρο δε 9α εφαρμό
ζονται σε φόρους και τέλη που εισπράττονται σαν πληρωμές για παροχή
εξυπηρετήσεων δημόσιας ωφέλειας.

Άρθρο 20
1. Ο Οργανισμός θα απαλλάσσεται από όλους τους τελωνειακούς δα
σμού^ και φόρους ή τέλη ισοδυνάμου αποτελέσματος, που είναι όμως
διαφορετικά από τα τέλη τα σχετικά με τις παρασχεθείσες εξυπηρετή
σεις και θα εξαιρείται από οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμό εισα
γωγής ή εξαγωγής, σε ό,τι αφορά υλικά, εξοπλισμό, προμήθειες και
άλλα αντικείμενα, που εισάγονται για επίσημη χρήση του Οργανισμού
και προορίζονται για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού ή
για τη λειτουργία του.
2 . Τα αγαθά που εισάγονται'με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να που
ληθούν, δανεισθούν ή μεταβιβασθούν, είτε χωρίς πληρωμή ή έναντι
πληρωμής, στο έδαφος του ΜΙρους, στο οποίο έχουν εισαχθεί, παρά
μόνο σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Κυβέρνηση του ενδιαφερό
μενου συμβαλλόμενου Μέρους..
3 . Οποιαδήποτε μέτρα ελέγχου θεωρούνται σκόπιμα μπορούν να λη
φθούν για να εξασφαλίσουν ότι τα υλικά, ο εξοπλισμός, οι προμήθειες
και άλλα αντικείμενα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εισάγο
νται για αποστολή στον Οργανισμό έχουν πραγματικά παραδοθεί ο' αυ
τόν τον Οργανισμό και χρησιμοποιούνται πραγματικά για τα επίσημα
κτίρια και τις εγκαταστάσεις του ή για τη λειτουργία του.
4. Περαιτέρω ο Οργανισμός θα απαλλάσσεται από όλους τους τελω
νειακούς δασμούς και θα εξαιρείται ο&ό οποιαδήποτε απαγόρευση εισα
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γωγής ή εξαγωγής ή περιορισμό σχετικά με τις εκδόσεις (δημοσιεύσεις)
που εμπίπτουν στα πλαίσια του άρθρου 2 5 του Καταστατικού που είναι
προσαρτημένο στην παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 2 1
1. Ο Οργανισμός μπορεί να κατέχει οποιοδήποτε νόμισμα και να έχει
λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα, κατά το μέτρο που τούτο είναι
, αναγκαίο, για την πραγματοποίηση των συναλλαγών που απαιτούνται
για το σκοπό του.
.
2 . Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να δίνουν στον Οργανισμό
τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για όλες τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων,
σύμφωνα με τους όρους χου περιγράφονται από τους εθνικούς κανονι
σμούς .και τις εφαρμοζόμενες Διεθνείς Συμφωνίες που συνεπάγεται ή
ίδρυση και η δραστηριότητα του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης
της'έκδοσης και της διαδικασίας χορήγησης δανείων, όταν η έκδοση
αυτών των δανείων έχει εξουσιοδοτηθεί από την Κυβέρνηση του ενδια
φερόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους.
'Αρθρο 2 2
1. Η Τπηρεσία μπορεί να ζητήσει τις υπηρεσίες καταλλήλων προσώ
πων που είναι υπήκοοι των Συμβαλλομένων Μερών.
2. Το Προσωπικό του Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών
τους, που αποτελούν μέρος της οικογενείας τους, θα απολαμβάνουν των
εξαιρέσεων από μέτρα που περιορίζουν τη μετανάστευση και ρυθμίζουν
την εγγραφή των αλλοδαπών, εκείνων που παρέχονται, γενικά, στα
μέλη του προσωπικού παρόμοιων διεθνών Οργανισμών.
3. (α) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε καιρό διεθνούς κρίσης, θα παρέ
χουν στο Προσωπικό του Οργανισμού και στα μέλη των οικογενειών
τους, που αποτελούν μέρος της οικογενείας τους, τις ίδιες διευκολύνσεις
επαναπατρισμού, όπως στο προσωπικό άλλων Διεθνών Οργανισμών.
(β) Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου (α) δε θα επηρεάζουν τις
υποχρεώσεις του Προσωπικού έναντι του Οργανισμού.
4. Ουδεμία εξαίρεση μπορεί να γίνει από τις διατάζεις των παραγρά
φων 1 και 2 αυτού του "Αρθρου, εκτός για λόγους δημόσιας τάξεως, δη
μόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας.
5. Το προσωπικό του Οργανισμού:
(α) θα τυγχάνει εξαιρέσεων από τέλη και τελωνειακούς δασμούς διά
φορους από εκείνους που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, στην πε
ρίπτωση εισαγωγής των προσωπικών τους αντικειμένων, κινητής πε
ριουσίας, της οικοσκευής που δεν είναι καινούργια, τα οποία φέρουν από
το εξωτερικό κατά την πρώτη εγκατάσταση τους, για διαμονή στο εν
λόγω έδαφος, και στην περίπτωση επανεξαγωγής των ίδιων αυτών
αντικειμένων και της κινητής περιουσίας, όταν παραιτούνται από τα κα
θήκοντα τους.
β) Μπορούν, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα τους στο έδαφος
οποιουδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών, να εισάγουν το προσωπικό
αυτοκίνητο τους προσωρινά χωρίς δασμούς και στη συνέχεια, αλλά όχι
αργότερα από τη λήξη του χρόνου υπηρεσίας τους, να επανεξάγουν αυτό
το όχημα με εξαίρεση από δασμούς, υποκείμενοι, εν τούτοις, είτε στη
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μια είτε στην άλλη περίπτωση, σε οποιουσδήποτε όρους που η Κυβέρ
νηση του ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους θεωρεί αναγκαίους,
για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση.
(γ) θα απολαμβάνουν του δικαιώματος του απαραβίαστου σε όλα τα
επίσημα έγγραφα και έντυπα τους.
6. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν υποχρεούνται να χορηγήσουν στους
δικούς τους υπηκόους τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στις παρα
γράφους (α) και (β) παραπάνω.
7. Επιπρόσθετα προς τα προνόμια, τις εξαιρέσεις και διευκολύνσεις,
που παρέχονται στο προσωπικό του Οργανισμού, ο Γενικός Διευθυντής
της Υπηρεσίας θα απολαμβάνει δικαστικής ασυλίας σε ό,τι αφορά ενέρ
γειες συμπεριλαμβανομένων προφορικών και γραπτών λόγων που δια
πράχθηκαν από αυτόν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του. Αυτή η
ασυλία δε θα έχει εφαρμογή στην περίπτωση παράβασης οδικής κυκλο
φορίας ή στην περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε από αυτοκίνητο
όχημα που του ανήκει ή που οδηγεί ο ίδιος.
8. Οι ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα για να διασφαλίσουν την απεριόριστη μεταβίβαση των καθαρών
αποδοχών.
'Αρθρο 2 3
Οι αντιπρόσωποι των Συμβαλλομένων Μερών, καθ* όν χρόνον
ασκούν τα καθήκοντα τους και στη διάρκεια των μετακινήσεων τους,
από και προς τον τόπο συναντήσεων, θα απολαμβάνουν του δικαιώμα
τος του απαραβίαστου όλων των επισήμων εγγράφων και εντύπων
τους.

Άρθρο 24
Λόγω της δικής του μορφής κοινωνικής ασφάλισης, ο Οργανισμός, ο
Γενικός Διευθυντής και το Προσωπικό του Οργανισμού θα εξαιρούνται
όλων των υποχρεωτικών εισφορών σε εθνικούς οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης, με την επιφύλαξη των διακανονισμών μεταξύ του Οργανι
σμού και των Συμβαλλομένων Μερών, «ου υφίστανται κατά τη θέση σε
ισχύ του Πρωτοκόλλου που ανοίχθηκε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το
1981.
'Apftpo 2 5
1. Η συμβατική ευθύνη του Οργανισμού Θα δυΐπεται από το νόμο που
εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο συμβόλαιο.
2 . "Οσον αφορά τη μη συμβατική ευθύνη, ο Οργανισμός θα προβαίνει
σε επανόρθωση για ζημία που προκλήθηκε από αμέλεια των Οργάνων
του ή των υπαλλήλων του, μέσα στα πλαίσια της εργασίας τους, στο μέ
τρο που αυτή η ζημία μπορεί να αποδοθεί σ' αυτά. Η προηγούμενη διά
ταξη δεν αποκλείει το δικαίωμα για άλλες αποζημιώσεις, σύμφωνα με
τους εθνικούς νόμους των Συμβαλλομένων Μερών.
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Άρθρο 26
1. (α) Οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού θα είναι απαραβίαστες. Η
ιδιοκτησία χαι τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού θα εξαιρούνται
από οποιοδήποτε μέτρο κατάσχεσης, απαλλοτρίωσης ή δήμευσης.
(β) Τα αρχεία του Οργανισμού και όλα τα επίσημα έγγραφα και
έντυπα που ανήκουν α' αυτόν θα είναι απαραβίαστα οπουδήποτε και αν
βρίσκονται.
2. Η ιδιοκτησία και τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού δεν
μπορούν να κατασχεθούν ούτε να επιβληθεί ο' αυτά αναγκαστική εκτέ
λεση, παρά μόνον ύστερα από δικαστική απόφαση. Οι Εγκαταστάσεις
του Οργανισμού εν τούτοις δεν κατάσχονται ούτε επιβάλλεται σ' αυτές
αναγκαστική εκτέλεση.
3. Παρόλα αυτά, για να διευκολυνθεί η διενέργεια δικαστικών ανα
κρίσεων και να εξασφαλισθεί η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων
στα αντίστοιχα εδάφη τους, οι αρμόδιες αρχές του Κράτους στο οποίο ο
Οργανισμός έχει τα κεντρικά του γραφεία και άλλων κρατών στα οποία
βρίσκονται εγκαταστάσεις και αρχεία του Οργανισμού, θα έχουν πρό
σβαση σε τέτοιες εγκαταστάσεις και αρχεία, ύστερα από ενημέρωση του
Γενικού Διευθυντή της Υπηρεσίας.
'Αρθρο 27 
1. Ο Οργανισμός θα συνεργάζεται πάντοτε με τις αρμόδιες αρχές των
Συμβαλλομένων Μερών για να διευκολύνει την καλή λειτουργία της δι
καιοσύνης, να εξασφαλίσει την τήρηση των αστυνομικών διατάξεων και
να εμποδίσει οποιαδήποτε κατάχρηση που θα προέκυπτε από προνόμια,
ασυλίες, εξαιρέσεις ή διευκολύνσεις, που καθορίζονται στην παρούσα
Σύμβαση.
2. Ο Οργανισμός θα διευκολύνει, όσο το δυνατό, την εκτέλεση Δημο
σίων Έργων, μέσα ή στη γειτνίαση οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας,
η οποία του παρασχέθηκε προς χρήση στα εδάφη των Συμβαλλομένων
Μερών.
. 'Αρθρο 28
Στην περίπτωση που ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντα που προβλέ
πονται στο 'Αρθρο 2.2 (β), οι διεθνείς συμφωνίες και εθνικοί κανονισμοί
που αφορούν την είσοδο στον εναέριο χώρο, την υπέρπτηση και ασφά
λεια του εδάφους του Συμβαλλόμενου Μέρους, θα δεσμεύουν την Υπη
ρεσία η οποία θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει
την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών και κανονισμών.
Άρθρο 29
Στην περίπτωση που ο Οργανισμός ασκεί τα καθήκοντα που προβλέ
πονται στο Άρθρο 2.2 (β), η Υπηρεσία θα υποχρεούται να παρέχει, σε
όσα Κράτη το ζητούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με αε
ροσκάφη για τα οποία τελεί εν γνώσει κατά την ενάσκηση των λειτουρ
γιών της, προκειμένου τα Συμβαλλόμενα Κράτη να μπορούν να διαπι
στώνουν ότι εφαρμόζονται οι διεθνείς συμφωνίες και οι εθνικοί κανονι
σμοί.
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'Αρθρο 30
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι αναγκαίο για την
Υπηρεσία να επιτύχει οικονομική ισορροπία και αναλαμβάνουν να της
διαθέσουν, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα της, τους ανάλογους οικο
νομικούς πόρους με τους όρους και τους περιορισμούς που καθορίζονται
στο Καταστατικό που είναι προσαρτημένο στην παρούσα Σύμβαση.,
'Αρθρο 31
1. Οποιαδήποτε διαφορά που τίναι δυνατό να προκύψει, είτε μεταξύ
των Συμβαλλομένων Μερών, ή μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών
και του Οργανισμού, που αντιπροσωπεύεται από την Υπηρεσία, η οποία
έχει σχέση με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης ή
των Παραρτημάτων της, και η οποία δεν μπόρεσε να διακανονισθεί με
άμεση διαπραγμάτευση ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, θα' παραπέμπε
ται σε διαιτησία, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε των Μερών.
2. Για το σκοπό αυτό, καθένα από τα Μέρη θα ορίζει, για κάθε περί
πτωση, ένα διαιτητή και οι διαιτητές θα συμφωνούν για τον ορισμό ενός
τρίτου διαιτητή. Εάν ένα από τα Μέρη δεν είχει ορίσει το διαιτητή τοι
μέσα σε δυο μήνες από frjv ημερομηνία λήψεως της αίτησης του άλλου
Μέρους, ή αν οι διαιτητές που ορίσθηκαν αποτύχουν, μέσα στους δυο
αυτούς μήνες, να συμφωνήσουν για τον ορισμό του τρίτου διαιτητή,
οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο του Διεθνούς Δι
καστηρίου Δικαιοσύνης να προβεί στους ορισμούς αυτούς.
3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα καθορίσει τη δική του διαδικασία.
4. Κάθε Μέρος θα αναλάβει τα έξοδα του δικού του διαιτητή και της
αντιπροσώπευσης του στις ενέργειες ενώπιον του δικαστηρίου. Τα έξοδα
του τρίτου διαιτητή και τα άλλα έξοδα θα αναλαμβάνονται εξ ίσου από
τά Μέρη της διαφοράς.
Το Διαιτητικό Δικαστήριο μπορεί, εν τούτοις, να καθορίσει διαφορε
τική κατανομή των εξόδων, αν το θεωρεί ενδεδειγμένο.
5. Οι αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου θα δεσμεύουν τα Μέρη
της διαφοράς.
Άρθρο 32
1. Το Καταστα%ικό της υπηρεσίας, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις που, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην πα
ρούσα Σύμβαση και. το προσαρτησμένο σ' αυτή Καταστατικό, γίνονται
στο αναφερόμενο παραπάνω καταστατικό, θα έχουν ισχύ και εφαρμογή
στο έδαφος των Συμβαλλομένων Μερών.
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Διατάξεων του Καταστατικού θα
υπόκειται στην έγκριση της Μόνιμης, Επιτροπής που θα παρέχεται με
την ομόφωνη ψήφο των μελών της.
3. Οι διατάξεις των Άρθρων 1, 11, 19 και 20 του προσαρτημένου
στη Σύμβαση αυτήν Καταστατικού δε Φα υπόκεινται, εν τούτοις, σε τρο
ποποίηση από τη Μόνιμη Επιτροπή.
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Άρθρο 33
Σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης πολέμου, οι διατάξεις της πα
ρούσας Σύμβασης δε θα επηρεάζουν την ελευθερία δράσης των εμπλεκο
μένων Συμβαλλομένων μερών.
Άρθρο 34
Τα συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν την εκ μέ
ρους της Υπηρεσίας εφαρμογή εν ισχύει θεσμικών διατάξεων, που έχουν
θεσπισθεί για να εξασφαλίσουν τη συνεχή λειτουργία των Δημοσίων
Υπηρεσιών.
Άρθρο 35
1. Η ισχύς'της παρούσας Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με το
Πρωτόκολλο που ανοίχθηκε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1981,
' παρατείνεται για μια περίοδο είκοσι ετών από την ημερομηνία θέσης σε
ισχύ του εν λόγω πρωτοκόλλου.
2. Αυτή η περίοδος θα παρατείνεται αυτόματα για περιόδους πέντε
ετών, εκτός αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, με γραπτή προειδοποίηση '
προς την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου, τουλάχιστον δυο χρό
νια πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου, εκφράσει την πρόθεση του
να τερματίσει τη Σύμβαση. Η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου θα 
ενημερώσει τις Κυβερνήσεις των άλλων Κρατών Μερών της Σύμβασης
γι* αυτή την προειδοποίηση.
3. Εάν σε εφαρμογή των παραπάνω ο Οργανισμός διαλυθεί, θα θεω
ρείται ότι υφίσταται για τους σκοπούς εκκαθάρισης τους.

Άρθρο 36
1. Η προσχώρηση στην παρούσα Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με
το πρωτόκολλο, που ανοίχθηκε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1981,
οποιουδήποτε Κράτους, που δεν έχει υπογράψει το εν λόγω Προωτό
κολλο, θα υπόκειται:
 (α) Στη συμφωνία της Μόνιμης Επιτροπής που διατυπώνεται με
ομοφωνία και,
 (β) Την εκ μέρους του Κράτους ταυτόχρονη κατάθεση ενός οργάνου
προσχώρησης στην Πολυμερή Συμφωνία, που αφορά τα Τέλη Διαδρο
μής, που ανοίχθηκε για υπογραφή σας Βρυξέλλες το 198 Γ.
2. Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής θα γνωστοποιεί στο κράτος,
που δε έχει υπογράψει την απόφαση vft αποδεχθεί την προσχώρηση.
3. Το όργανο προσχώρησης θα κατατίθεται στην Κυβέρνησητου Βασι
λείου του Βελγίου, η'οποία θα τη γνωστοποιεί στις Κυβερνήσεις των άλ
λων Κρατών που έχουν υπογράψει και προσχωρήσει στη Σύμβαση.
4. Η προσχώρηση θα έχει ισχύ από την πρώτη ημέρα του δεύτερου
μήνα μετά την κατάθεση του οργάνου της προσχώρησης.
Αυτή η ενιαία έκδοση των διατάξεων της Σύμβασης έχει συνταχθεί
στη γερμανική, αγγλική, γαλλική, ολλανδική και πορτογαλλική
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Ι'λώσοα. Σύμφωνα με την τελική ρήτρα της Διεθνούς Σύμβασης του
EUROCONTROL της σχετικής με τη συνεργασία για την ασφάλεια της
Αεροναυτιλίας, της 13ης Δεκεμβρίου 1960, καθώς επίσης και σύμ
φωνα με την τελική ρήτρα του Πρωτοκόλλου της 12ης Φεβρουαρίου
του 1981, που τροποποιεί την προαναφερομένη Σύμβαση, το Γαλλικό
κείμενο θα επικρατεί, σε περίπτωση οποιασδήποτε διάστασης μεταξύ
των Κείμενων.
ΠΟΛΤΜΕΡΗΣ ΣΤΜΦΩΝΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ TOT ΒΕΛΠΟΤ
Η ΙΣΠΑΝΙΑ
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΤΚΑΤΟ TOT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
που στο εξής θα καλούνται «τα Συμβαλλόμενα Κράτη»

Ο ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
που στο εξής θα καλείται «E UROCONTROL».
Έχοντας υπόψη ότι, οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί από τα Ευρω
παϊκά Κράτη μι το E UROCONTROL, για την είσπραξη των τελών
διαδρομής, πρέπει να αντικατασταθούν, λόγω της τροποποίησης της
Διεθνούς Σύμβασης του «E UROCONTROL» της σχετικής με την Συ
νεργασία για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου
1960.
Αναγνωρίζοντας ότι, η συνεργασία ως προς την καθιέρωση και εί
σπραξη των τελών διαδρομής έχει αποδειχθεί αποτελεσματική κατά το
παρελθόν.
Επιθυμώντας τη συνέχιση και την ενδυνάμωση της υφισταμένης συ
νεργασίας έχοντας αποφασίσει να θέσουν σε λειτουργία με την .οφειλό
μενη προσοχή προς τις κατευθυντήριες γραμμές που συνιστά ο Οργανι
σμός Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα
. Τελών Διαδρομής προσιτό σε.όσο το δυνατόν περισσότερα Ευρωπαϊκά
Κράτη.
Έχοντας την πεποίθηση ότι η ομοιομορφία αυτή θα διευκολύνει επί
σης την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με τους χρήστες,
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έχοντας υπόψη'ότι τα Κράτη που μετέχουν στο Σύστημα Τελών Δια
δρομής του EUROC ONTROL, επιθυμούν να ενισχύσουν τις εξουσίες
του Οργανισμού σε ό,τι αφορά την ανάκτηση τελών, αναγνωρίζοντας
ότι, ένα τέτοιο Σύστημα απαιτεί μια καινούργια νομική βάση.
Συμφώνησαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν να υιοθετήσουν μια κοινή
πολιτική σχετικά με ευκολίες και εξυπηρετήσεις αεροναυτιλίας επί δια
δρομής που στο εξής θα καλούνται «Τέλη Διαδρομής» μέσα στον εναέριο
χώρο της περιοχής Πληροφοριών πτήσης που εμπίπτει στην αρμοδιό
τητα τους.
2 . Συμφωνούν, ως εκ τούτου, να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σύστημα,
για την καθιέρωση και είσπραξη των τελών διαδρομής και να χρησιμο
ποιήσουν γι* αυτό το σκοπό τις υπηρεσίες του EUROC ONTROL.
3 . Για τον σκοπό αυτό, η Μόνιμη Επιτροπή και η Επιτροπή Διοίκη
σης του EUROC ONTROL θα διευρυνθούν, ώστε να περιλάβουν αντι
προσώπους των Συμβαλλομένων Κρατών τα οποία δεν είναι μέλη του
EUROCONTROL, και στο εςης θα καλούνται «Διευρυμένη Μόνιμη
Επιτροπή» και «Διευρυμένη Επιτροπή Διοίκησης».
4."Οι περιοχές Πληροφοριών Πτήσης, που μνημονεύονται στην πα
ραπάνω παράγραφο 1, είναι καταχωρημένες στο Παράρτημα 1 αυτής
της Συμφωνίας.
Κάθε τροποποίηση που ένα Συμβαλλόμενο Κράτος επιθυμεί να κάνει
στον κατάλογο των Περιοχών Πληροφοριών Πτήσης θα υπόκειται στην
ομόφωνη συμφωνία της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής, εάν πρόκει
ται να καταλήξει σε αλλαγή των συνολικών ορίων του εναερίου χώρου
που καλύπτεται από αυτή τη Συμφωνία. Κάθε τροποποίηση, που δεν
καταλήγει σε τέτοια αλλαγή θα γνωστοποιείται στο EUROC ONTROL
από το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος.
'Αρθρο 2
Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα έχει μια ψήφο στη Διευρυμένη Μό
νιμη Επιτροπή, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6.1 (β).
Άρθρο 3
1. Η Διευρυμένη Μόνιμη Επιτροπή θα αναλάβει την καθιέρωση του
ενιαίου Συστήματος Τελών Διαδρομής κατά τέτοιο τρόπο ώστε:
α) Αυτά τα τέλη να καθιερώνονται σύμφωνα με ένα κοινό τύπο ο
οποίος θα λαμβάνει υπόψη το κόστος που υφίστανται τα Συμβαλλόμενα
Κράτη σχετικά με ευκολίες και εξυπηρετήσεις αεροναυτιλίας επί διαδρο
μής και τη λειτουργία του Συστήματος, καθώς επίσης και το κόστος που
υφίσταται ο EUROC ONTROL θέτοντας σε λειτουργία αυτό το Σύ
στημα.
β) Αυτά τα τέλη να συλλέγονται από τον EUROCONTROL, σαν με
μονωμένο τέλος για κάθε πτήση.
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2. Η Διευρυμένη Μόνιμη Επιτροπή για τους παραπάνω σκοπούς:
α) θα καθιερώνει τις αρχές που διέπουν την εκτίμηση του κόστους
που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 (α).
β) θα καθιερώνει τον τύπο που θα εφαρμόζεται για τον υπολογισμό
των τελών διαδρομής.
γ) θα εγκρίνει, για κάθε περίοδο χρέωσης, την τιμή με την οποία το
κόστος που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 (α) θα πρέπει να
ανακτηθεί.
δ) θ α καθορίζει την μονάδα υπολογισμού στην οποία θα εκφράζονται
τα τέλη διαδρομής.
ε) θ α καθορίζει τους όρους εφαρμογής του Συστήματος συμπεριλαμ
βανομένων των όρων πληρωμής καθώς επίσης και των τιμών μονάδας
και τιμολογίων και την περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να εφαρμο
στούν.
στ) θ α καθορίζει τις αρχές που διέπουν τις εξαιρέσεις από τα τέλη
διαδρομής.
ζ) θ α εγκρίνει εκθέσεις της Διευρυμένης Επιτροπής Διοίκησης.
η) θ α υιοθετεί τους οικονομικούς κανονισμούς που θα εφαρμόζονται
στο Σύστημα Τελών Διαδρομής.
θ) θ α εγκρίνει συμφωνίες, μεταξύ του EUROCONTROL και οποιου
δήποτε Κράτους που επιθυμεί να επωφεληθεί από τους πόρους ή την τε
χνική βοήθεια του EUROC ONTROL οε σχέση με τέλη αεροναυτιλίας,
που δεν καλύπτονται από αυτή τη Συμφωνία.
ι) θ α εγκρίνει το Παράρτημα Προϋπολογισμού που προτείνεται από
την Διευρυμένη Επιτροπής Διοίκησης σύμφωνα με το 'Αρθρο 5.1 (γ).
3. Η Διευρυμένη Μόνιμη Επιτροπή θα καθιερώνει τον εσωτερικό της
κανονισμό με ομόφωνη ψήφο όλων των Συμβαλλομένων Κρατών.
Άρθρο 4
Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα έχει μια ψήφο στην Διευρυμένη Επι
τροπή Διοίκησης υπό την επιφύλαξη διατάξεων του άρθρου 6.2 (β).
Άρθρο 5
1. Η Διευρυμένη Επιτροπή Διοίκησης θα αναλαμβάνει:
α) Την προετοιμασία των αποφάσεων της Διευρυμένης Μόνιμης Επι
τροπής.
β) Την επίβλεψη της λειτουργίας του Συστήματος Τελών Διαδρομής,
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των μέσων που χρησιμοποιού
νται από τον EUROC ONTROL γι' αυτό το σκοπό, και την ανάληψη
όλων των αναγκαίων μέτρων, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάκτηση των
τελών διαδρομής, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διευρυμένης Μόνιμης
Επιτροπής.
γ) Την υποβολή εκθέσεων στην Διευρυμένη Μόνιμη Επιτροπή σχε
τικά με τους πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία το Συστήματος
των Τελών Διαδρομής και την υποβολή α' αυτήν του Παραρτήματος
Προϋπολογισμού που αφορά τις δραστηριότητες του EUROC ONTROL
σχετικά με τα τέλη διαδρομής.
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δ) Την «τέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που ανατίθεται ο\
αυτήν από την Διευρυμένη Μόνιμη Επιτροπή.
2 . Η Διευρυμένη Επιτροπή Διοίκησης θα καθιερώνει τον εσωτερικό
της κανονισμό υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του "Αρθρου 6.2 (α).
Άρθρο 6.
1. Οι αποφάσεις της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής θα λαμβάνο
νται ως εξής:
α) Αποφάσεις για θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 3.2 (α) μέχρι
(στ) και (η) θα απαιτούν την ομόφωνη ψήφο όλων των Συμβαλλομένων
Κρατών, και θα είναι δεσμευτικές για όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη.
Ελλείψει ομόφωνης απόφασης η Διευρυμένη Μόνιμη Επιτροπή θα
λαμβάνει απόφαση με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων. Οποιοδήποτε
Συμβαλλόμενο Κράτος που δεν μπορεί για απαράβλεπτους εθνικούς λό
γους να εφαρμόσει την απόφαση αυτή θα υποβάλει στην Διευρυμένη Μό
νιμη Επιτροπή μια επεξηγηματική έκθεση των λόγων γι' αυτό.
β) Αποφάσεις που αφορούν θέματα που αναφέρονται στο Άρθρο 3.2
(θ) και (ι) θα απαιτούν πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων υπό τον όρον
ότι οι ψήφοι αντιπροσωπεύουν την βαρύνουσα πλειοψηφία των Κρατών
μελών του E UROCONTROL, σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν
αναπαραχθεί στο Παράρτημα 2 αυτής της Συμφωνίας.
Κάθε χρόνο ο EUROCONTROL θα γνωστοποιεί στα συμβαλλόμενα
Κράτη που δεν είναι Κράτη  Μέλη του E UROCONTROL τον αριθμό
των ψήφων τους οποίους τα Κράτη  Μέλη δικαιούνται από τις εν λόγω
διατάξεις.
γ) Αποφάσεις για θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 3.2 (ζ) θα
απαιτούν πλειοψηφία δυο τρίτων των ψήφων. Το ίδιο εφαρμόζεται σε
ενέργειες που αναλαμβάνονται εξ ονόματος του E UROCONTROL από
την Διευρυμένη Μόνιμη Επιτροπή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστη
ρίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 5 .
2 . α) Ο εσωτερικός κανονισμός της Διευρυμένης Επιτροπής Διοίκη
σης συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων που σχετίζονται με την
λήψη αποφάσεων θα απαιτούν έγκριση από την Διευρυμένη Μόνιμη
Επιτροπή με ομόφωνη ψήφο όλων των Συμβαλλομένων Κρατών.
β) Εν τούτοις, σε θέματα που αναφέρονται στο Άρθρο 5.1 (γ), οι απο
φάσεις της Διευρυμένης Επιτροπής Διοίκησης θα υιοθετούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 (β) αυτού του άρθρου.
Άρθρο 7
Ο E UROCONTROL θα προσδιορίζει, σύμφωνα με τους κανόνες που
εφαρμόζοντας τα οφειλόμενα τέλη διαδρομής για κάθε πτήση στον εναέ
ριο χώρο που ορίζεται στο Άρθρο 1.

Άρθρο 8
Ο E UROCONTROL θα εισπράττει τα τέλη διαδρομής που αναφέρο
νται στο άρθρο 7. Για τον σκοπό αυτό θα επιβάλει μια μεμονωμένη χρέ
ωση οφευλόμενη για χάθε πτήση, η οποία θα συνιστά μεμονωμένη απαί
τηση εκ μέρους του E UROCONTROL, πληρωτέα στα κεντριά του
γραφεία.
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Άρθρο 9
Το πρόαωπο που ευθύνεται για την πληρωμή του τέλους, θα είναι το
pooojTxo ου ήταν ο εκμεταλλευόμενος του αεροσκάφους κατά τον
γοονο που πραγματοποιήθηκε η πτήση.
Άρθρο 10
Αν η ταυτότητα του εκμεταλλευομένου δεν είναι γνωστή ο ιδιοκτήτης
του α/φους θα θεωρείται ως ο εκμεταλλευόμενος, εκτός εάν αποδείξει
ποιο πρόσωπο ήταν ο εκμεταλλευόμενος.
Άρθρο 11
Όπου ο οφειλέτης δεν έχει πληρώσει το οφειλόμενο ποσό, eivai δυνα
τόν να ληφθούν μέτρα για να επιβάλλουν την καταβολή.
Άρθρο 12
1. Διαδικασίες για την καταβολή του οφειλομένου ποσού θα καθορί
ζονται είτε από τον .EUROCONTROL είτε από το Συμβαλλόμενο Κρά
τος μετά από αίτημα του EUROC ONTROL.
2. Η καταβολή θα πραγματοποιείται είτε με δικαστική ή με διοικη
τική διαδικασία.
3. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα γνωστοποιεί στον EUROC O
NTROL τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Κράτος αυτό, και για τα
αρμόδια δικαστήρια Δικαστικές ή Διοικητικές αρχές.
Άρθρο 13
Οι διαδικασίες για την καταβολή θα καθορίζονται στο έδαφος του
Συμβαλλόμενου Κράτους:
α) Όπου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του ή το γραφείο που έχει δη
λώσει.
β) Όπου ο οφειλέτης έχει τον τόπο των επιχειρήσεων του, εάν ούτε τ
κατοικία του ούτε το γραφείο που έχει δηλώσει βρίσκονται στο έδαφος
του Συμβαλλομένου Κράτους.
γ) Εν απουσία των λόγων δικαιοδοσίας που εκτίθενται στις περιπτώ
σεις (α) και (β) παραπάνω, όπου ο οφειλέτης έχει περιουσιακά στοιχεία.
δ) Εν απουσία των λόγων δικαιοδοσίας που εκτίθενται στις περιπτώ
σεις (α) μέχρι κσα (γ) παραπάνω, όπου ο EUROCONTROL έχει τα κε
ντρικά του γραφεία.
Άρθρο 14
Ο EUROC ONTROL θα έχει την ικανότητα να αναλαμβάνει ενέρ
γειες ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, Δικαστικών και Διοικητικών
Αρχών των Κρατών που δεν είναι μέρη αυτής της Συμφωνίας.
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Άρθρο 15
Οι παρακάτω αποφάσεις που λαμβάνονται από ένα Συμβαλλόμενο
Κράτος θα αναγνωρίζονται και θα επιβάλλονται στα άλλα Συμβαλλό
μενα Κράτη:
α) Τελικές αποφάσεις δικαστηρίων ή άλλων Δικαστικών Αρχών.
β) Αποφάσεις Διοικητικής Αρχής που έχουν τεθεί υπό επανεξέταση
από δικαστήριο ή άλλη Δικαστική Αρχή, αλλά δεν τελούν πλέον υπό
επανεξέταση είτε γιατί το δικαστήριο ή η Δικαστική Αρχή έχουν απορρί
ψει την προσφυγή με τελική απόφαση, ή γιατί η προσφυγή έχει αποσυρ
θεί, ή γιατί ο χρόνος υποβολής της προσφυγής έχει εκπνεύσει.

Άρθρο 16

/·

Αποφάσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 15 δε θα αναγνωρίζονται
ούτε θα επιβάλλονται, στις παρακάτω περιπτώσεις.
α) Αν το δικαστήριο, ή η Δικαστική ή Διοικητική Αρχή του Κράτους
προέλευσης δεν είναι αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 1 3 .
β) Αν η απόφαση είναι καταφανώς ασυμβίβαστη με τη δημόσια τάξη
του Κράτους στο οποίο απευθύνεται.
γ) Αν ο οφειλέτης δεν έλαβε κοινοποίηση της απόφασης της Διοικητι
κής αρχής ή της προσαγωγής σε δίκη σε ικανοποιητικό χρόνο, ώστε να
δύναται να υπερασπίσει την υπόθεση ή να προσφύγει σε δικαστήριο ή
άλλη Δικαστική Αρχή.
5) Αν διαδικασίας που σχετίζονται με τα ίδια τέλη διαδρομής έχουν
προηγουμένως καθοριστεί και εκκρεμούν ακόμη ενώπιον δικαστηρίου,
ή Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής του Κράτους στο οποίο απευθύνο
νται.
e) Αν η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που σχετίζεται με τα
ίδια τέλη διαδρομής που έχουν αποδοθεί στο Κράτος που απευθύνονται.
στ) Αν το δικαστήριο, ή η Διοικητική ή άλλη Αρχή του Κράτους προέ
λευσης, για να οδηγηθεί στην απόφαση της, έχει αποφασίσει μια προκα
ταρκτική έρευνα που αφορά στο καθεστώς ή στη νομική ικανότητα των
φυσικών προσώπων, σε περιουσιακά δικαιώματα που προκύπτουν από
συζυγική σχέση, διαθήκες ή κληρονομιές κατά τρόπο που συγκρούεται
με κανόνα του ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου του Κράτους, στο οποίο επι
διώκειται η αναγνώριση, εκτός αν το ίδιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να
έχει επιτευχθεί με την εφαρμογή των κανόνων του ιδιωτικού Διεθνούς
Δικαίου αυτού του Κράτους.

Άρθρο 17
Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 15, εάν είναι εκτελεστές
στο Κράτος προέλευσης, θα επιβάλλονται σύμφωνα με τους νόμους του
Κράτους στο οποίο απευθύνονται.
Εάν είναι απαραίτητο, μια διαταγή εκτέλεσης θα εκδίδεται κατόπιν
αιτήσεως, από το δικαστήριο, τις Δικαστικές ή Διοικητικές Αρχές του
Κράτους στο οποίο απευθύνονται.
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Άρθρο 18
1. Η αίτηση θα συνοδεύεται από:
α) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης·
β) σε περίπτωση απόφασης Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής που
έχει εκδοθεί ερήμην, το πρωτότυπο, ή το επικυρωμένο αντίγραφο του
εγγράφου που αποδεικνύει ότι η κοινοποίηση της προσαγωγής σε δίκη
έχει γίνει στον οφειλέτη προσηκόντως.
γ) σε περίπτωση Διοικητικής απόφασης, έγγραφο το οποίο αποδει
κνύει ότι οι προϋποθέσεις του Άρθρου 15 πληρούνται·
δ) έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι η απόφαση είναι εκτελεστή στο
Κράτος προέλευσης και ότι ο οφειλέτης έχει λάβει κοινοποίηση της από
φασης εμπρόθεσμα.
. 2. Μια προσηκόντως επικυρωμένη μετάφραση των εγγράφων θα
προσκομίζεται εάν αυτό απαιτείται από το δικαστήριο, ή τις Δικαστικές
ή τις Διοικητικές Αρχές του Κράτους στο οποίο απευθύνεται. Νομιμο
ποίηση ή παρόμοια διαδικασία δε θα απαιτείται.

Άρθρο 19
1. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί μόνο για έναν από τους λόγους που
εκτίθενται στο Άρθρο 16. Σε ουδεμία περίπτωση ή απόφαση μπορεί να
αναθεωρηθεί ως προς την o'jaux της από το Κράτος στο οποίο απευθύνε
ται.
2. Η διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης της απόφασης θα διέπε
ται από τους νόμους του Κράτους στο οποίο απευθύνεται, στο μέτρο που
αυτή ή Συμφωνία δεν ορίζει διαφορετικά.
'ΑρΒρο 2 0
Το ποσόν που έχει εισπραχθεί από το E UROCONTROL θα πληρώ
νεται στα Συμβαλλόμενα Κράτη, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διευρυ
μένης Επιτροπής Διοίκησης.
Άρθρο 21
Ό π ο υ η απαίτηση ικανοποιείται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, το
ποσόν που έχει εισπραχθεί θα πληρώνεται χωρίς καθυστέρηση στον E U
ROCONTROL, ο οποίος θα ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 2 0 . Τα δικα
στικά έξοδα που έχει* υποστεί το Κράτος αυτό θα χρεώνονται στον E U
ROCONTROL.
Άρθρο 22
Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών θα συνεργάζονται
με τον E UROCONTROL, για την καθιέρωση και είσπραξη των Τελών
Διαδρομής.
Άρθ?ο 23
Αν η Διευρυμένη Επιτροπή Διοίκησης αποφασίσει ομόφωνα να πα
ραιτηθεί από το ποσό της χρέωσης, τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα
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Κράτη μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια Qtiupovv κατάλ
ληλη. Σ ' αυτή την περίπτωση, οι διατάξεις αυτής της Συμφωνίας, που
σχετίζονται με την καταβολή και την αναγνώριση και εκτέλεση των
αποφάσεων, θα πάψουν να ισχύουν.
'Αρθρο 2 4
Σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης ή πολέμου, οι διατάξεις αυτής
της Συμφωνίας δε θα επηρεάσουν την ελευθερία δράσης των Συμβαλλο
μένων Κρατών που εμπλέκονται.
'Αρθρο 25
1. Κάθε διαφορά, η οποία μπορεί να προκύψει είτε μεταξύ των Συμ
βαλλομένων Κρατών, ή μεταξύ των Συμβαλλομένων Κρατών και του
EUROCONTROL, ο οποίος αντιπροσωπεύεται από τη Διευρυμένη Μό
νιμη Επιτροπή σχετικά με την ερμηνβία ή την εφαρμογή αυτής της Συμ
φωνίας ή των παραρτημάτων τής, και η οποία δεν κατέστη δυνατόν να
τακτοποιηθεί με απευθείας διαπραγμάτευση ή με οποιαδήποτε άλλη μέ
θοδο, θα παραπέμπεται στη διαιτησία μετά από αίτηση οιουδήποτε των
μερών.
2. Γι* αυτό το σκοπό, κάθε μέρος θα διορίζει σε κάθε περίπτωση έναν
διαιτητή και οι διαιτητές θα συμφωνούν στο διορισμό ενός τρίτου διαι
τηΤ?1

·
3 . Το διαιτητικό δικαστήριο, θα καθορίζει δική του διαδικασία.
4. Κάθε μέρος, θα αναλαμβάνει τα έξοδα ως προς το δικό του διαι
τητή, και την παράσταση του στις διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου,
τα έξοδα ως προς τον τρίτο διαιτητή και οποιαδήποτε άλλα, θα αναλαμ
βάνονται εξίσου από τα μέρη της διαφοράς. Το διαιτητικό δικαστήριο
μπορεί, παρ* όλα αυτά, να καθορίσει διαφορετική συμμετοχή στα έξοδα,
αν τη θεωρεί κατάλληλη.
5. Οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι δεσμευτικές
για τα μέρη της διαφοράς.
Άρθρο 26
Αυτή η Συμφωνία θα αντικαταστήσει την Πολυμερή Συμφωνία τ η
σχετική με την Είσπραξη των Τελών Διαδρομής της 8ης Σεπτεμβρίου
1970.
Αυτή η διάταξη τελεί υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης συμ
φωνίας μεταξύ του E UROCONTROL και ενός Κράτους που δεν είναι
μέλος του E UROCONTROL, σχετικά με την είσπραξη των τελών δια
δρομής που αφορούν την περιοχή Πληροφοριών Πτήσης όπως αναφέρε
ται στο άρθρο 1 αυτής της Συμφωνίας, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ
μέχρις^ότου αυτό το κράτος γίνει μέρος αυτής της Συμφωνίας.
Άρθρο 27
1. Αυτή η συμφωνία θα είναι ανοικτή για υπογραφή, πριν από την
ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ, από οποιοδήποτε Κράτος το οποίο,
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κατά το χρόνο υπογραφής, συμμετέχει στο Σύστημα Είσπραξης των Τε
λών Διαδρομής του EUROC ONTROL ή του έχει παραχωρηθεί το δι
καίωμα υπογραφής με ομόφωνη απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής.
2. Αυτή η Συμφωνία θα υπόκειται σε επικύρωση. Τα όργανα της επι
κύρωσης θα κατατίθενται στην Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου.
Επικύρωση του Πρωτοκόλλου που ανοίχτηκε για υπογραφή στις Βρυ
ξέλλες στις 12 Φεβρουαρίου 1 9 8 1 , που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση
του EUROC ONTROL τη σχετική με τη Συνεργασία για την Ασφάλεια
της Αεροναυτιλίας της 13ης Δεκεμβρίου 1 9 6 0 και που από εδώ και στο
εξής θα καλείται «το πρωτόκολλο», θα αποτελεί επίσης επικύρωση αυ
τής της Συμφωνίας.
3 . Αυτή η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, την ημερομηνία που θα τεθέ σε
ισχύ το πρωτόκολλο,...στην περίπτωση του EUROCONTROL των Κρα
τών Μελών του EUROCONTROL και των Κρατών που έχουν καταθέ
σει τα όργανα της επικύρωσης πριν από αυτή την ημερομηνία.
4. Όπου κάποιο Κράτος καταθέτει το όργανο της επικύρωσης μετά
την ημερομηνία θέσης σε ισχύ αυτής της συμφωνίας, η Συμφωνία αυτή
θα τίθεται σε ισχύ ως προς αυτό το Κράτος, την πρώτη μέρα του δεύτε
ρου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία το όργανο της
επικύρωσης έχει κατατεθεί.
5. Ο EUROCONTROL θα καθίσταται μέρος αυτής της Συμφωνίας
με την υπογραφή του.
6. Η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου θα γνωστοποιεί στις Κυ
βερνήσεις των άλλων Κρατών, που έχουν υπογράψει αυτή τη Συμφω
νία, κάθε υπογραφή αυτής της Συμφωνίας, την κατάθεση κάθε οργάνου
επικύρωσης, και την ημερομηνία θέσης σε ισχύ αυτής της Συμφωνίας.

Άρθρο 28·

' ..

1. Κάθε Κράτος μπορεί να προσχωρήσει σ* αυτή τη Συμφωνία.
Με την εξαίρεση των Ευρωπαϊκών Χωρών που προσχωρούν στην
τροποποιημένη Σύμβαση, που αναφέρεται στο Άρθρο 2 7 . 2 , Κράτη
μπορούν να προσχωρήσουν σ* αυτή τη Συμφωνία μόνο με την έγκριση
της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής που θα πραγματοποιείται με ομό
φωνη ψήφο.
2. Το όργανο της προσχώρησης θα κατατίθεται στην Κυβέρνηση του
Βασιλείου του Βελγίου, η οποία θα το γνωστοποιεί στις Κυβερνήσεις
των άλλων Συμβαλλομένων Κρατών.
3 . Η προσχώρηση θα τίθεται σε ισχύ από την πρώτη μέρα του δεύτε
ρου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του οργάνου της επικύρωσης.
Άρθρο 2 9
1. ΚράτηΜέρη της τροποποιημένης Σύμβασης δεσμεύονται με αυτή
τη Συμφωνία για όσο χρονικό διάστημα η εν λόγω τροποποιημένη Σύμ
βαση παραμένει σε ισχύ.
2. Κράτη που δεν αποτελούν μέρη της τροποποιημένης Σύμβασης,
θα δεσμεύονται από αυτή τη Συμφωνία για μια περίοδο πέντε ετών από
την ημερομηνία κατά την οποία η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ ως προς το
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ενδιαφερόμενο Κράτος ή μέχρι την εκπνοή της σύμβασης, οποιαδήποτε
είναι ενωρίτερα. Αυτή η περίοδος των πέντε χρόνων θα παρατείνεται αυ
τόματα για περαιτέρω περιόδους πέντε χρονών, με εξαίρεση όπου το εν
διαφερόμενο Κράτος γνωστοποιεί, στην Κυβέρνηση του Βασιλείου του
Βελγίου γραπτώς, όχι ενωρίτερα από δύο χρόνια πριν την εκπνοή της
τρέχουσας περιόδου, την πρόθεση του να αποσυρθεί από τη Συμφωνία.
Η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου θα γνωστοποιεί στις Κυβερνή
σεις των άλλων Συμβαλλομένων Κρατών, γραπτώς, μια τέτοια ανακοί
νωση.
Άρθρο 3 0
Η Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου θα μεριμνήσει για την κα
τάθεση αυτής της Συμφωνίας στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων*
Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 1 0 2 του Καταστατικού Χάρτου των
Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτι
κής αεροπορίας, σύμφωνα με το Άρθρο 8 3 της Σύμβασης για τη Διεθνή
Πολιτική Αεροπορία, που έχει υπογραφεί στο Σικάγο στις 7 Δεκεμβρίου
1944.
Προς βεβαίωση των παραπάνω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι,
μετά από παρουσίαση της πλήρους εξουσιοδότησης τους, που διαπιστώ
θηκε ότι είναι σε καλή και προσήκουσα μορφή, υπέγραψαν αυτή τη Συμ
φωνία. ' ■ .''
Έγινε στις Βρυξέλλες, την 12η μέρα του Φεβρουαρίου του 1 9 8 1 ,
στη γερμχ^ική, αγγλική, ισπανική, γαλλική, ολλανδική και πορτογαλ
λική γλώσσα, σε έξι κείμενα εξίσου αυθεντικά, σε ένα μοναδικό πρωτό
τυπο, το οποίο θα κατατεθεί στα Αρχεία της Κυβέρνησης του Βασιλείου
του Βελγίου, η οποία θα διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα τ:·.ς Κυ
βερνήσεις των άλλων Κρατών που έχουν υπογράψει.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης, το κείμενο στην Γαλλική
γλώσσα θα υπερισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Περιοχές Πληροφοριών Πτήσης
Συμβαλλόμενα Μέρη
Η Ομοσπονδιακή
της Γερμανίας

Περιοχές Πληροφοριών Πτήσης

Δημοκρατία
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Αννόβερου
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Ρήνου
Περιοχή Πληροφοριών Πτήτης Βρέ
Περιοχή
Πληροφοριών
Πτήσης
Ντίσελντορφ
Περιοχή
Πληροφοριών
Πτήσης
Φρχνκφούρτης
Περιοχή Πληροφοριών Πτήτης Μο
νάχου
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Η Δημοκρατία της Αυστρίας

Περιοχή
Βιέννης

Πληροφοριών

Το Βασίλειο του Βελγίου

Ανώτερη Περιοχή
Πτήσης Βρυξελλών

Πτήσης

Πληροφοριών

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμ
βούργου
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βρυ
ξελλών
Η Ισττανία

Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Μαδρίτης
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Μα
δρίτης
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Βαρκελώνης
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βαρ
κελώνης
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Καναρίων Νήσων
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Κα
ναρίων Νήσων

Η Γαλλική Δημοκρατία

Ανώτερη * Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Γαλλίας
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Πα
ρισίων
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Βρέ
στης
Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης
Μπορντώ
Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης
Μασσαλίας

Το Ενωμένο Βασίλειο της Μ.
Βρετχ/νίας xat Β. Ιρλανδίας
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Σχωτίας
Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης
Σχωτίας
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Λονδίνου
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Λον
δίνου
Η Ιρλχ/δία
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
\
Πτήσης Γάννον

Περιοχή Πληροφοριών
|Πτηοπς- Ζάννβν
Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης 'Αμ
στερνταμ
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Η Πορτογαλλική Δημοκρατία

Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Αισσαβώνας
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Αισ
σαβώνας
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Σά
ντα Μαρία

Η Ελβετική Συνομοσπονδία

Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Γενεύης
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Γε
νεύης
Ανώτερη Περιοχή Πληροφοριών
Πτήσης Ζυρίχης
Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ζυ
ρίχηϊ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Άρθρο 6.1.(β)
Αποσπάσματα από την Διεθνή Σύμβαση του E UROCONTROL τη
σχετική με την Συνεργασία και την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της
13ης Δεκεμβρίου 1 9 6 0 όπως τροποποιήθηκε από το'πρωτόκολλο το
οποίο χνοίχτηκε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το 1 9 8 1 .
Άρθρο 7.3 της σύμβασης
«3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οδηγίες κα: μί'ρα στις περι
πτώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 6 . 1 . (β) και 6.4. θα απαιτούν την
πλειοψηφία των ψήφων στην Μόνιμη Επιτροπή εξυπακουομένου ότι:
 Οι ψήφοι αυτοί θα υπόκεινται στην βαρύτητα που προβλέπει το άρ
θρο 8 παρακάτω,
 Οι ψήφοι χυτοί θα αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των συμβαλ
λομένων Μερών που ψηφίζουν».
Άρθρο 8 της Σύμβασης

« Άρθρο 8.
1. Η βαρύτητα που χ,/αφέρεται στο άρθρο 7 θα καθορίζεται σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα:
Ετήσια συνεισφορά ενός Συμβαλλόμενου Μέρους,
ex; ποσοστό επί τοι^ °?c του συνόλου των ετήσιων
συνεισφορών όλων των Συμβαλλομένων Κρατών
Αριθμός ψήφων
Μικρότερη από \°:ο
1
Από 1
έως μικρότερη του 2?c
2
Από 2
έως μικρότερη του 3%
3
Από 3
έως μικρότερη του 4 1 / i r c
4
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Από
Από
Από
Από
Από
Από
Από
Από
Από
Από
Από

4V'2
6
7 ι /2
9
11
13
15
18
21
24
27

έως μικρότερη του OTc
έως μικρότερη του TVzfc
έως μικρότερη του 9*Tc
έως μικρότερη του 11 %
έως μικρότερη του 1 3 ^
έως μιχρότερη του 15*3?"
έως μικρότερη του 18Tc '
έως μικρότερη του 21*νό
έως μικρότερη του 24*^
έως μιχρότερη του 21%
έως μικρότερη του 30ΤΪ?

Αριθμός ψήφων
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2. Οι αριθμοί των ψήφων θα καθορισθούν αρχικά, 9α ισχύουν από
την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του Πρωτοκόλλου που ανοίχθηκε για
υπογραφή στις Βρυςέλλ*ς το 1 9 8 1 , με αναφορά στον παραπάνω πί
νακα, και "σύμφωνα μι τον κανόνα του Άρθρου 19 του χαταστατιχού
της Υπηρεσίας γ«χ τον καθορισμό των ετήσιων συνεισφορών των Συμ
βαλλομένων Μερών στο προϋπολογισμό του Οργανισμού.
3 . Σε περίπτωση προσχώρησης ενός Κράτους, οιαριθμοί των ψήφων
των Συμβαλλομένων Μερών θα επανακαθορίζονται σύμφωνα μ« την
ίδια διαδικασία.
4. Ot αριθμοί των ψήφων θα επανακαθορίζονται κάθε χρόνο σύμφωνα
με τις προαναφερόμενες διατάξεις.
Άρθρο 19 του Παραρτήματος 1 της Σύμβασης
(Καταστατικό της Υπηρεσίας)
Άρθρο 19
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 παρακάτω, οι
ετήσιες συνεισφορές κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους στον προϋπολογισμό
θα καθορίζονται για κάθε οικονομικό έτος, σύμφωνα με την ακόλουθη
φόρμουλα:
(α) Ένα αρχικό 30% της συνεισφοράς, θα υπολογίζεται σε ανα
λογία με την αξία του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος του Συμ
βαλλόμενου Μέρους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 παρα
κάτω*
(β) ένα επιπλέον 70% της συνεισφοράς, θα υπολογίζεται σε αναλο
γία προς την αξία του κόστους βάσης των ευκολιών διαδρομής
του Συμβαλλόμενου Μέρους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4
παρακάτω.
2. Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος, δεν απαιτείται να πληρώνει, σε ένα
δεδομένο οικονομικό έτος, μια συνεισφορά περισσότερο από το 30% του
συνολικού ποσού των συνεισφορών των Συμβαλλόμενων Μερών.
Αν η συνεισφορά ενός οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, υπολο
γιζόμενη σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1, υπερβαίνει το 30%,
το πλεόνασμα θα διανέμεται μεταξύ των άλλων |Σ|υμβαλλομενων Μερών
σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν καθορισθεί στην προαναφερθείσα
παράγραφο.
3. Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν που θα χρησιμοποιείται για τους
υπολογισμούς, θα λαμβάνεται από τις στατιστικές που συντάσσονται από
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τον οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη — ή
ελλείψει αυτών από ένα οποιοδήποτε άλλο σώμα που παρέχει ισο
δύναμες εγγυήσεις και έχει ορισθεί μετά από απόφαση της Μόνιμης
Επιτροπής, υπολογίζοντας το αριθμητικό μέσο των τελευταίων τριών
ετών, για τα οποία οι στατιστικές αυτές είναι διαθέσιμες. Η αξία του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, θα είναι εκείνη η οποία υπολογίζεται
επί τη βάσει των συντελεστών κόστους και των τρεχουσών τιμών,
εκφραζόμενων σε Ευρωπαϊκές Νομισματικές Μονάδες.
4. Το κόστος βάσης των ευκολιών διαδρομής που χρησιμοποιείται για
τους υπολογισμούς, θα είναι το κόστος βάσης όπως καθορίζεται ως προς
το προτελευταίο έτος που προηγείται του αναφερόμενου οικονομικού
έτους.

E.E., Παρ. I,
Αρ. 2559,30.11.90
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Ο ΠΕΡΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερμηνεία.
ΜΕΡΟΣ Ι
ΣΧΕΣΕΙΣ Γ ΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
3. Επώνυμο του τέκνου.
4. Επώνυμο τέκνου χωρίς γάμο των γονέων.
5. Γ ονική μέριμνα.
6. Άσκηση γονικής μέριμνας.
7. Διαφωνία των γονέων.
8. Πράξεις από το γονέα.
9. Επιμέλεια του προσώπου.
10. Χρησιμοποίηση περιουσίας και εισοδημάτων για τις ανάγκες
του τέκνου.
11. Δωρεές.
12. Διαχείριση με άδεια.
13. Ευθύνη των γονέων.
14. Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου.
15. Διακοπή της συμβίωσης.
16. Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων.
17. Προσωπική επικοινωνία.
18. Συνέπειες κακής άσκησης, αφαίρεση γονικής μέριμνας και
ανάθεση της σε επίτροπο.
19. Αφαίρεση με αίτηση των γονέων.
20. Μεταβολή των συνθηκών.
21. Αφαίρεση γονικής μέριμνας για αδίκημα.
22. Παύση της γονικής μέριμνας.
23. Πράξεις των γονέων μετά την παύση της γονικής μέριμνας.
24. Επιτροπεία τέκνου.
25. Παροχή ασφάλειας και επιβολή όρων.
26. 'Αδεια του Δικαστηρίου για διαχείριση περιουσίας τέκνου.
27. Εγκεκριμένες επενδύσεις και δωρεές.
28. Δαπάνες επιτρόπου.
29. Αμοιβή επιτρόπου.
30. Λογοδοσία επιτρόπου.
31. Απαλλαγή από επιτροπεία.
32. Η επιτροπεία τέκνων χωρίς γάμο των γονέων.
*
ΜΕΡΟΣ II
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
33. Υποχρέωση για διατροφή.
34. Υποχρέωση διατροφής γονέων.
35. Διατροφή γονέων από εισοδήματα δωρεάς.
36. Ρύθμιση από το Δικαστήριο.
37. Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής.
38. Μεταβολή^ων όρων.
39. Απόσβεση.
40. Εκτέλεση.
41. Μεταβατικές διατάξεις.
42. Έκδοση Διαδικαστικού Κανονισμού.
43. Κατάργηση.

