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საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების ევროპული ორგანიზაცია (EUROCONTROL) 

წარმოადგენს საერთაშორისო სამოქალაქო-სამხედრო ორგანიზაციას, რომლის 

შემადგენლობაშიც შედის 39 სახელმწიფო. მისი მათავარი მიზანია ერთიანი ევროპული ცის 

დანერგვა, რაც ხელს შეუწყობს XXI საუკუნისა და შემდგომი პერიოდისათვის აუცილებელი 

საჰაერო მიმოსვლის მართვის განხორციელებას.  

EUROCONTROL უზრუნველყოფს საავიაციო საზოგადოების მიმართ რიგ მომსახურებებს: 

 ევროპის საჰაერო მოძრაობის მართვის (ATM) პროგრამების სისრულეში მოყვანის 

განვითარებასა და კოორდინირებას; 

 საჰაერო მიმოსვლისა და სიმძლავრის მართვას; 

 საჰაერო ნავიგაციის საზღაურების მოგროვებას (CRCO); 

 საჰაერო სივრცის რეგიონულ დონეზე კონტროლს; 

 ევროპის საჰაერო მიმოსვლის მართვის (ATM) ახალი ტექნოლოგიებისა და 

პროცედურების დანერგვას; 

 საჰაერო მოძრაობის მართვასთან დაკავშირებულ სწავლებას (IANS). 
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EUROCONTROL-ის ისტორია 

 

EUROCONTROL-ის ისტორია რეალურად 1919 წელს დაიწყო, როდესაც ხელი მოეწერა 

პირველ კონვენციას საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების შესახებ. აღნიშნული დოკუმენტი 

საფუძვლად უდევს ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენებს,  როგორიცაა 1944 წლის ჩიკაგოს 

კონვენცია, რის საფუძველზეც სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ICAO) 

დაარსდა და 1960 წლის კონვენცია, რომელმაც EUROCONTROL-ის შექმნა განაპირობა.  

 

1958-1966 

 

    

 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ცვლილებების ფონზე, 

მნიშვნელოვნად განვითარდა ავიაცია. 1958 წელს ჯეტ-ავიალაინერების გამოჩენამ 

სერიოზული დისკუსია გამოიწვია დაინტერესებულ სახელმწიფოებს შორის, როგორც 

სამოქალაქო, ისე სამხედრო სფეროში.  საჭირო გახდა საჰაერო სივრცის მართვის 

კოორდინირების გაუმჯობესება. ამან კი ხელი შეუწყო ევროკონტროლის კონვენციის 

შემუშავებას, რასაც 1960 წელს ექვსმა სახელმწიფომ მოაწერა ხელი.  

  

ჯერ კიდევ კონვენციის ძალაში შესვლამდე, 1962 წელს  საჰაერო მიმოსვლის 

ჰარმონიზირებული მართვის სისტემის პირველი ევროპული გეგმა შემუშავდა. თუმცა, ორმა 

წევრმა სახელმწიფომ - საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა, ეროვნული სამხედრო საჰაერო სივრცის 

კონტროლის მიზეზით, შემოთავაზებულ კონცეფციას მხარი არ დაუჭირა. დანარჩენი ოთხი 

სახელმწიფოს (გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკა, ბელგია, ნიდერლანდები და 

ლუქსემბურგი) ინიციატივით, გადაწყდა, შექმნილიყო ერთიანი, საერთაშორისო საჰაერო 

მიმოსვლის მართვის ცენტრი ზედა საჰაერო სივრცის სამართავად. 
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იმისათვის, რომ განსხვავებული შეხედულებების მართვა მომხდარიყო, 1966 წელს 

სახელმწიფოებმა წარმომადგენელთა ჯგუფის წინადადებები გაითვალისწინეს და 

გადაწყვიტეს, შეეცვალათ ძირითადი კონცეფცია, რომლის  მიზანი გახლდათ, შექმნილიყო 

საჰაერო მიმოსვლის სერვისის სრული ინტეგრაცია ევროპაში.  შედეგად, EUROCONTROL-ის 

მომავალი, მომდევნო 20 წლის განმავლობაში, სრულიად განსხვავებული გზით განვითარდა.  

მიუხედავად ამისა, სააგენტომ უამრავი სამუშაო ჩაატარა. 1963 წელს დამტკიცდა 

EUROCONTROL-ის ექსპერიმენტული ცენტრის (EEC) შექმნა. ცენტრის უმთავრესი მიზანი 

გახლდათ საჰაერო მოძრაობის მართვის გაუმჯობესებისთვის ტექნოლოგიური განვითარება.  

1964-65 წლებში შეთანხმებები გაფორმდა ICAO-სთან და FAA-სთან. EUROCONTROL-ი 

ჩაერთო ისეთი საკითხების შემუშავებაში, როგორიც გახლავთ საჰაერო მიმოსვლის 

სტრატეგიული მართვა, გადახდის მეთოდების შემუშავება, თანამგზავრებისა და 

თვითმფრინავების სეპარაცია ერთმანეთისაგან. სააგენტომ, ასევე, დაიწყო რჩევების მიცემა 

და დახმარება არაწევრი ევროპული სახელმწიფოებისთვის, რომელთა საჰაერო მოძრაობის 

მართვის სისტემებს განვითარება სჭირდებოდა.  

ამრიგად, 60-იანი წლების ბოლომდე EUROCONTROL-ი მისი უმთავრესი მიზნის გარეშე 

ფუნქციონირებდა. ორგანიზაცია დიდი პრობლემის წინაშე დადგა: დააკმაყოფილებდა, თუ 

არა, ის წევრი სახელმწიფოების მოთხოვნებსა და საჭიროებებს სრულიად განსხვავებული 

სცენარით, ვიდრე ეს 1960 წლის კონვენციაში იყო გათვალისწინებული.  
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1966-1986 

 

    

 

ოთხი სახელმწიფო, რომელმაც მაასტრიხტის საჰაერო მიმოსვლის მართვის ცენტრი (MUAC) 

დააარსა, მუდმივად მოუწოდებდა ყველას, დაბრუნებოდნენ EUROCONTROL-ის უმთავრეს 

მიზანს. ამ საკითხის უფრო ღრმად გასაანალიზებლად 1975-76 წლებში კომისიის რამდენიმე 

შეხვედრა ჩატარდა. მიუხედავად ამისა,  1976 წელს კომისიის პრეზიდენტის სპეციალურ 

ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ ორგანიზაციის ორიგინალური, დამფუძნებელი მისია 

გადახედილია და კვლავ უარყოფილი. თუმცა, ყველა სახელმწიფომ ერთხმად აღიარა 

EUROCONTROL-ის მომავალი, არსებითი, არასამთავრობო როლი ევროპის საჰაერო 

მიმოსვლის მართვის სფეროში.  

მომდევნო განხილვების შედეგად, რომელიც მიმართული გახლდათ ამ როლის 

განვითარებისა და ორგანიზაციის მანდატის დახვეწისკენ, დაიწყო შესწორებული 

კონვენციის შემუშავება. მის რატიფიკაციას 10 წელი დასჭირდა. 

კონვენციის ძალაში შესვლამდე (1986წ.),  ევროკონტროლმა უმნიშვნელოვანესი 

ინიციატივები წამოაყენა. ასეთი გახლდათ, მაგალითად, EUROCONTROL-ის მიერ 

დაარსებული პროგნოზირების სამსახური, რომელიც წარმოადგენდა სააერნაოსნო 

ინფორმაციის სამსახურის წინამორბედს.  

გარდა ამისა, აშენდა საჰაერო  სივრცის ზედა ზონის მიმოსვლის მართვის ცენტრები  შენონსა 

და კარლსრუეში. მოგვიანებით, ირლანდიამ და გერმანიამ ამ ცენტრების რენაციონალიზაცია 

მოახდინეს. ასევე, ნიდერლანდების მთავრობამაც არ გადასცა 1986 წლამდე MUAC-ს 

სამართავად ამსტერდამის ზედა საჰაერო ზონა. 
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1967 წელს საფრანგეთში, კერძოდ ბრეტანიში, EUROCONTROL-ის ექსპერიმენტული ცენტრის 

(EEC) შენობა გაიხსნა. ამან დიდი გავლენა მოახდინა მაასტრიხტისა და სხვა საჰაერო  

სივრცის ზედა ზონის მიმოსვლის მართვის  ცენტრების ამუშავებაზე. EEC დღესაც 

ფუნქციონირებს, ატარებს კვლევებს და მუშაობს საჰაერო მიმოსვლის მართვის სისტემების 

განვითარებაზე. 

 

 

 

 

 



 

© Georgian air navigation 2013  

 

 

 

 

 

გარდა ამისა, ორგანიზაციის ინიციატივით, დაარსდა საჰაერო ნავიგაციის სერვისების 

ინსტიტუტი ლუქსემბურში (IANS) და 1970 წლის 5 იანვარს პირველი კურსიც დაიწყო. IANS-

ი დღემდე ქმნის და უზრუნველყოფს ევროპაში საჰაერო მოძრაობის მართვის ხარისხიან 

ტრეინინგებს საჰაერო ნავიგაციის სერვისის პროვაიდერებისთვის, სამხედრო 

წარმომადგენლებისა და EUROCONTROL-ის თანამშრომლებისთვის. 
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EUROCONTROL-მა, ასევე, განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა სანავიგაციო მომსახურების 

ტარიფების საკითხის განვითარებაში. 1971 წლის ნოემბერში სააგენტომ წარმოადგინა 

საზღაურების სისტემა და დააარსა  საჰაერო ნავიგაციის საზღაურების ცენტრალური ოფისი 

(CRCO). საჰაერო ნავიგაციის საზღაურები გახლავთ საფასური, რომელსაც საჰაერო 

ნავიგაციის სერვისის პროვაიდერებს უხდიან მომსახურებისათვის. CRCO აწესებს და 

აგროვებს საზღაურებს ევროკონტროლის წევრი სახელმწიფოებისათვის. ამ ინიციატივამ 

ბიძგი მისცა ევროპის საჰაერო სივრცის მართვის ჰარმონიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესის 

მეტად გაფართოებას.  
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1986-1997 

 

    

 

1986-1997 წლები ECAC-სა და EUROCONTROL-ს შორის  განსაკუთრებულად ეფექტიანი 

თანამშრომლობით გამოირჩევა. ამ პარტნიორობის შედეგად, მოხდა პრობლემების 

იდენტიფიცირება, განისაზღვრა საჭიროებები ევროპის საჰაერო მოძრაობის მართვის 

სფეროსთვის და  მოხდა მათი დაკმაყოფილების გზების შემუშავება.   

 

ECAC-მა საჰაერო მიმოსვლის მართვის გაუმჯობესებისა და ჰარმონიზაციის სტრატეგიებს და 

პროგრამებს პრიორიტეტული მნიშვნელობა მიანიჭა და მოუწოდა სახელმწიფოებს 

გაწევრიანებულიყვნენ EUROCONTROL-ში. 

 

1988 წლის ოქტომბერში გაიმართა ECAC-ის ტრანსპორტის მინისტრების პირველი შეხვედრა, 

ევროპის საჰაერო მიმოსვლის სისტემის შესახებ (MATSE/1). შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ 

შექმნილიყო ცენტრალური ნაკადების მართვის ერთეული (CFMU) (ICAO-ს 1971 წლის  

რეკომენდაციის საფუძველზე, „ნაკადის კონტროლის“ შესახებ).  

 

CFMU-მ განახორციელა სტრატეგიული და ტაქტიკური მხარდაჭერა მართვის ქსელისათვის 

ფრენების დაგვიანების პრობლემის გადასაჭრელად. მოხდა საიმედო ინფორმაციის 

დამუშავება ფრენების დაგვიანების ანალიზისათვის. 1996 წელს CFMU მთელ ევროპაში 

საჰაერო  ნაკადების მართვაზე  გახდა პასუხისმგებელი. დღესდღეობით ის უნიკალურია 

მსოფლიოში ფრენების დაგეგმარების ცენტრალიზებით და საჰაერო სივრცის მონაცემებით. 

CFMU მართავს საჰაერო ნაკადებს 41 ქვეყნის საჰაერო სივრცის მასშტაბით (EUROCONTROL-

ის წევრ 39 სახელმწიფოში, ასევე მაროკოსა და ესტონეთში თანამშრომლობის საფუძველზე).  
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ECAC-ის ტრანსპორტის მინისტრების მეორე შეხვედრა, ევროპის საჰაერო მიმოსვლის 

სისტემის შესახებ, 1990 წელს გაიმართა. MATSE/2-ის ინიციატივით, შემუშავდა ევროპის 

საჰაერო სივრცის მართვისა და ინტეგრაციის პროგრამა (ETACHIP).  ETACHIP-მა 

მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია ჯერ კიდევ მისი ადრეული მოღვაწეობის პერიოდში. 

შემუშავდა კონვერგენციისა და განხორციელების პროგრამა (CIP). ეს გახლდათ დაგეგმვისა 

და მონიტორინგის წარმატებული სისტემა ევროპის მასშტაბით.  

 

    

 

ECAC-ის ტრანსპორტის მინისტრების ორივე შეხვედრის შედეგად, განსაზღვრული 

ამოცანები EUROCONTROL-ის სააგენტოს ძირითადი სამუშაო გახდა. ამან ორგანიზაცია 

ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. 1991 წელს დაიწყო დისკუსია კონვენციის განახლებასა 

და უმთავრესი მისიის ჩამოყალიბებაზე. პირველად განხორციელდა სააგენტოს 

სტრუქტურის ძირეული ცვლილებები - განახლდა CFMU და ETACHIP.  გენერალურმა 

დირექტორმა ივს ლამბერტმა განახორციელა სააგენტოსა და მისი სტრუქტურული 

ერთეულების (MUAC, IANS) სტატეგიული განახლება.  

 

ამ პერიოდში გაჩნდა ძლიერი ნიშნები, რომ ორგანიზაცია ხელახლა აღმოაჩენდა 

დამფუძნებელ სულისკვეთებას. შემუშავდა სლოგანი: „ერთი ცა ევროპისათვის“, ასევე, 

შეთანხმდა მისია, რომელიც დაფუძნებული იყო თანამშრომლობაზე. ამ ყველაფერმა გაუძლო 

დროს და დღესაც მოქმედებს.  
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მომდევნო წლებში, EUROCONTROL-მა ახალი ურთიერთობები დაიწყო ICAO-სთან და გახდა 

ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც უფლება მიეცა ცვლილებები 

განეხორციელებინა ჩიკაგოს კონვენციის დანართებში. 

 

EUROCONTROL-ის არსებობის ისტორიაში, ეს პერიოდი გამორჩეულია იმით, რომ სწორედ ამ 

დროს დაიწყო საჰაერო ნავიგაციის სერვისის პროვაიდერების კორპორატიზაცია. მართალია, 

დღეისათვის ყველა პროვაიდერი საკუთარ ქვეყანაში მონოპოლიით სარგებლობს, მაგრამ 

მთავრობები უბიძგებენ მათ, რომ უფრო და უფრო მეტად დანერგონ კომპანიის 

კომერციული, ბიზნესის ტიპის მართვის პრაქტიკა.  
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1997-2008 

 

 

1997 წელს EUROCONTROL-ის განახლებულ კონვენციას მოეწერა ხელი. კონვენციის მიზანი 

გახლდათ ერთიანი, შედეგებზე ორიენტირებული საჰაერო მიმოსვლის მართვის სისტემის 

დაარსება. ამისათვის,  გაფორმდა შეთანხმება - „ცენტრალური ევროპული საჰაერო სივრცის 

მიმოსვლის სერვისის (CEATS) პროგრამა“.  

ამავე დროს, დაიწყო ECAC-ის ATM 2000+ სტრატეგიის განხორციელება. ქსელის კონცეფცია 

პირველად იქნა აღიარებული ფორმალურ დოკუმენტში. EUROCONTROL-ის წინაშე ახალი 

ამოცანები დადგა, როგორიც გახლდათ გარემო, აეროპორტები, უსაფრთხოება. ეს 

ცვლილებები აისახა სტრუქტურაშიც. 1999 წლის თებერვალში განვითარებულმა ETCHIP-მა, 

სახელწოდება შეიცვალა და გახდა EATMP (ევროპის საჰაერო მიმოსვლის მართვის 

პროგრამა). 

 

 

1999 წელს ევროკომისიამ ევროპარლამენტს „ერთიანი ევროპული ცის“ კონცეფცია 

წარუდგინა. ის განიხილა ორმა პასუხისმგებელმა ჯგუფმა. მათი ანგარიშების საფუძველზე 

(2000; 2007) შემუშავდა ერთიანი ცის მარეგულირებელი დებულება. ასევე, დაარსდა ევროპის 

საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო (EASA) და გაძლიერდა ევროკომისიის როლი, როგორც 

ევროპის საავიაციო სფეროს მარეგულირებელი ორგანოსი.  
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„ერთიანი ევროპული ცის“ კონცეფციის განხორციელების პირველივე ეტაპიდან  

EUROCONTROL-ის სააგენტოს ინიციატივები კონკრეტულად იქნა ფორმულირებული 

ერთიანი ევროპული ცის კონცეფციაში.  მიუხედავად ამისა, ორივე უმაღლესი დონის 

ჯგუფის ანგარიშში არსებობდა ელემენტები, რომლებიც მიანიშნებდნენ ორგანიზაციის 

მეორეხარისხოვან როლზე. ამან ბევრს გაუჩინა ეჭვი EUROCONTROL-ის მომავლისა და 

საერთოდ, მისი არსებობის შესახებ. თუმცა, ახლა, მმართველობითი ორგანოების შემდგომი 

ნაბიჯების გათვალისწინებით,  ყველასათვის ცხადია, რომ  EUROCONTROL-ის წვლილი  

ერთიანი ევროპული ცის კონცეფციის განხორციელების პროცესში უდიდესი და 

უმნიშვნელოვანესია. 

 

 

კიდევ ერთი, უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელიც სააგენტოს უკავშირდება, არის 

ერთიანი ევროპული ცის საჰაერო მიმოსვლის მართვის კვლევის პროგრამა (SESAR). ეს 

გახლავთ ევროკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური კვლევისა და განვითარების 

პროექტი, რაც კი ოდესმე განხორციელებულა.  

SESAR-ი ერთიანი ევროპული ცის ინიციატივის ტექნოლოგიური და ოპერატიული საზომია, 

რომელიც მომავალ საჭიროებებსა და უნარებს განსაზღვრავს. კომპლექსური პროგრამა 

დაფუძნებულია ევროკომისიისა და Eurocontrol-ის მიერ.  

 

SESAR-ის მისია გახლავთ მოდერნიზებული საჰაერო სივრცის მართვის სისტემა ევროპაში, 

რომელიც გარანტირებულს გახდის ფრენის უსაფრთხოებას მომავალი წლების 

განმავლობაში, ეკოლოგიური და ეკონომიური საკითხების გათვალისწინებით.  

2008 წელს SESAR-ის დეფინიციის ფაზა დასრულდა და ევროპული ცის საჰაერო მიმოსვლის 

მართვის კვლევის პროგრამა გადავიდა განვითარების ეტაპზე (2008-2013). 
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დღეისთვის ორგანიზაცია და მისი სააგენტო მუდმივად ცდილობს განაახლოს საკუთარი 

თავი და მზად დახვდეს ყველა ცვლილებას და გამოწვევას, რაც კი მის სამუშაო გარემოში 

იქმნება. ის მჭიდროდ  თანამშრომლობს ევროკომისიასთან, NATO-სთან, ICAO-სთან, FAA-

სთან,  CANSO-სთან, IATA-სთან და სხვ.  

„ჩვენი არსებობის პირველი 50 წლის მანძილზე, ჩვენ ვმუშაობდით უფრო ეფექტიანი, 

ჰარმონიზებული ევროპული საჰაერო სივრცისა და ერთიანი ევროპული ცის მოდელის 

შექმნაზე. მომავალი 50 წლის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება ამ ხედვის განხორციელება 

უფრო გლობალური მაშტაბით“, - განაცხადა EUROCONTROL-ის ამჟამინდელმა 

გენერალურმა დირექტორმა დევიდ მაკმილანმა 2010 წელს, ორგანიზაციის 50 წლის 

იუბილეზე. 
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მნიშვნელოვანი თარიღები:  

1910 წ. - პირველი კონფერენცია  საერთაშორისო  საჰაერო კოდექსის შესახებ პარიზში. 

1919 წ.ოქტომბერი - პირველი კონვენცია საჰაერო ნავიგაციის რეგულაციის შესახებ. ამ კონვენციის საფუძველზე დაარსდა 

საჰაერო ნავიგაციის საერთაშორისო კომისია (ICAN). მას ხელი მოეწერა 27 სახელმწიფოს მიერ. 

1922 წ. ივლისი - ჩატარდა საჰაერო ნავიგაციის საერთაშორისო კომისიის პირველი შეხვედრა.  

1944 წ. ნოემბერი - ხელი მოეწერა ჩიკაგოს კონვენციას, დაარსდა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ICAO). 

1955 წ. ნოემბერი - დეკემბერი - ჩატარდა ევროპის სამოქალაქო ავიაციის კონფერენციის საინაუგურაციო სესია სტრასბურგში. 

1955წ.  - NATO -მ დააარსა სამოქალაქო-სამხედრო კომიტეტი ევროპის საჰაერო სივრცის კოორდინაციისათვის (CEAC) 

1958 წ.- რიგით მეოთხე საჰაერო ნავიგაციის რეგიონულმა შეხვედრამ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის შესახებ, განიხილა საჰაერო 

მიმოსვლის მართვა მთლიანი რეგიონის მასშტაბით. 

1958 წ. აპრილი  - ICAO-მ ჩაატარა პირველი კონფერენცია მომსახურების ტარიფებთან დაკავშირებით. 

1958 წ. ნოემბერი - შვიდი სახელმწიფოს მიერ დაარსდა ტექნიკური სამუშაო ჯგუფი „EUROCONTROL“, რომელიც შედგებოდა 

სამოქალაქო და სამხედრო წარმომადგენლებისაგან. 

1960 წ. აპრილი - ტექნიკურმა სამუშაო ჯგუფმა სახელმწიფოებს საბოლოო ანგარიში წარუდგინა. 

1960 წ. დეკემბერი - ექვსმა დამფუძნებელმა სახელმწიფომ (საფრანგეთი, გაერთიანებული სამეფო, გერმანიის ფედერალური 

რესპუბლიკა, ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი) ხელი მოაწერეს EUROCONTROL-ის საერთაშორისო კონვენციას. 

1962 წ. მარტი - სახელმწიფოებს წარედგინა EUROCONTROL-ის გეგმა   საჰაერო სივრცის ზედა ზონის ორგანიზებისათვის. 

1963 წ. მარტი - EUROCONTROL-ის  საერთაშორისო კონვენცია, საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ, 

რატიფიცირებულ იქნა და შევიდა ძალაში. 

1963წ. მარტი - მუდმივი კომისიისა და კომიტეტის მენეჯმენტის პირველი შეხვედრა.  

1963წ. ივნისი - დროებითმა კომისიამ დაამტკიცა ევროკონტროლის ექსპერიმენტული ცენტრის (EEC) შექმნა.  

1963წ. სექტემბერი - რენე ბულინი დაინიშნა EUROCONTROL-ის პირველ პრეზიდენტად. 

1963წ. სექტემბერი - EUROCONTROL-მა გადაიტანა თავისი შტაბი ბრიუსელში. 

1964წ.  - გადაწყდა საჰაერო სივრცის ზედა ზონის მიმოსვლის მართვის ცენტრის დაარსება ნიდერლანდებში, მაასტრიხტში. 

(MUAC) 
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1964 წ. ნოემბერი - EUROCONTROL-მა და FAA -მ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას თანამშრომლობის შესახებ საჰაერო მიმოსვლის 

უსაფრთხოების სფეროში.  

1965წ. ნოემბერი - შეთანხმების მემორანდუმი გაფორმდა ICAO-ს საკონსულოს პრეზიდენტსა და სააგენტოს გენერალურ 

დირექტორს შორის. 

1966წ. იანვარი - მორონი/ვოლტონის ანგარიში EUROCONTROL-ის მომავალი როლის შესახებ წარედგინა მუდმივ კომისიას. 

1966წ. ნოემბერი - EUROCONTROL-მა დააარსა საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფი, საჰაერო ნავიგაციის საზღაურების საკითხზე 

სამუშაოდ. 

1967წ. იანვარი - გაიხსნა EUROCONTROL-ის ექსპერიმენტული ცენტრი საფრანგეთში, ბრეტანიში. 

1967წ. აპრილი - სააგენტოს მიერ საკუთარი შესაძლებლობებითა და რესურსებით შეიქმნა პირველი დინამიკური საჰაერო 

მიმოსვლის მართვის სიმულატორი. 

1969წ. ოქტომბერი - ლუქსემბურგში გაიხსნა საჰაერო ნავიგაციის სერვისების ინსტიტუტი (IANS). 

1969წ. დეკემბერი - დაიწყო მაასტრიხტის მონაცემების დამუშავებისა და გამოსახვის ავტომატური სისტემის ინსტალაცია 

მაასტრიხტის UAC-ში (ზედა საჰაერო მიმოსვლის მართვის ცენტრი). 

1970წ. ნოემბერი - გადაწყდა შექმნილიყო მეორე UAC გერმანიაში, ქალაქ კარლსრუეში. 

1971წ. ივლისი - კომისიამ დაამტკიცა მესამე UAC-ის შექმნის გეგმა ირლანდიაში, ქალაქ შენონში. 

1971 წ. ნოემბერი - EUROCONTROL-მა წარადგინა  სისტემა საზღაურების შესახებ და დააარსა საჰაერო ნავიგაციის საზღაურების 

ცენტრალური ოფისი (CRCO). 

1971წ. ნოემბერი - ICAO-ს მეექვსე, ევროპის რეგიონული საჰაერო ნავიგაციის კონფერენციამ გამოსცა რეკომენდაცია, „ნაკადების 

კონტროლის შესახებ“. 

1972წ. თებერვალი - მაასტრიხტის  საჰაერო სივრცის ზედა ზონის მიმოსვლის მართვის ცენტრი (MUAC) შევიდა 

ექსპლუატაციაში. 

1975წ. ოქტომბერი - სახელმწიფოების მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება EUROCONTROL-ის მუშაობის მომავალი 

მიმართულების შესახებ. დაიწყო მუშაობა კონვენციის გაუმჯობესებაზე. 

1977წ. თებერვალი - ექსპლუატაციაში შევიდა კარლსრუეს UAC. 

1978წ. აპრილი - ჟან ლევიქმა დაიკავა EUROCONTROL-ის გენერალური დირექტორის ადგილი. შენონის UAC შევიდა 

ექსპლუატაციაში. 

1980წ. დეკემბერი - ექსპლუატაციაში შევიდა KARLDAP 1. 

1983წ. ივლისი - გენერალური დირექტორი გახდა ჰორსტ ფლენტჯი. 

1988 წ. ოქტომბერი - ჩატარდა ECAC-ის ტრანსპორტის მინისტრების პირველი შეხვედრა ევროპის საჰაერო მიმოსვლის სისტემის 

შექმნის შესახებ (MATSE/1). მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება შექმნილიყო ნაკადების მართვის ცენტრალური ერთეული (CFMU). 

1989წ. იანვარი - EUROCONTROL-ის გენერალური დირექტორი გახდა კის მაკი. 

1990 წ. აპრილი - გაიმართა ECAC-ის ტრანსპორტის მინისტრების მეორე  შეხვედრა ევროპის საჰაერო მიმოსვლის სისტემის 

შექმნის შესახებ (MATSE/2) და მინისტრების მიერ ინიცირებული იქნა ევროპის საჰაერო მიმოსვლის ჰარმონიზაციისა და 

ინტეგრაციის პროგრამა. 

1994წ. იანვარი - EUROCONTROL-ის გენერალური დირექტორი გახდა ივს ლამბერტი. 
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1995წ.  - EUROCONTROL-ის შტაბი გადავიდა ახალ, უფრო დიდ შენობაში, ბრიუსელში. 

1996 წ. მარტი - CFMU ხდება სრულიად პასუხისმგებელი საჰაერო მოძრაობის მართვაზე მთელი ევროპის მასშტაბით. შემუშავდა  

კონცეფცია,  საჰაერო სივრცის ფლექსიბური გამოყენების შესახებ. 

1997წ. თებერვალი - MATSE/5 შეხვედრაზე დამტკიცდა ATM 2000+ სტრატეგია. 

1997 წ.ივნისი - ხელი მოეწერა ევროკონტროლის განახლებულ კონვენციას და შეთანხმებას, ცენტრალური ევროპული საჰაერო 

მიმოსვლის სერვისების (CEATS) პროგრამის დამტკიცების შესახებ. 

1998წ. იანვარი - ჩატარდა ევროკონტროლის დროებითი საბჭოს პირველი შეხვედრა.  

1998წ. აპრილი - B-RNAV დაინერგა ევროპაში. 

1998 წ. ივნისი - EUROCONTROL-მა, ევროპული სივრცის სააგენტომ (ESA) და ევროკომისიამ (EC) ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, 

სატელიტური სანავიგაციო სისტემებისა და სერვისების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. 

1999წ. თებერვალი - EATCHIP განვითარდა და გახდა EATMP (European ATM Programme) 

1999წ. დეკემბერი -გამოიცა ევროკომისიის უწყება,  ერთიანი ევროპული ცის შექმნის შესახებ. 

2000წ.  ნოემბერი - გამოიცა ევროკომისიის „ერთიანი ევროპული ცის“ პასუხისმგებელი ჯგუფის ანგარიში. 

2001წ.  იანვარი - EUROCONTROL-ის გენერალური დირექტორი გახდა ვიქტორ ემაგუადო. 

2001წ. ნოემბერი- EUROCONTROL-მა შექმნა მარეგულირებელი კომიტეტი. 

2002წ. იანვარი - შემცირებული ვერტიკალური დაშორების მინიმუმის პროგრამა (RVSM)  წარმოდგენილ იქნა ევროპულ საჰაერო 

სივრცეში. 

2003 წ.თებერვალი - EUROCONTROL-ის საექსპლუატაციო მზადყოფნის ვადის შეფასების პროგრამამ მიიღო ATC Maastricht 2003-

ის ჯილდო. 

2003წ. მაისი - EUROCONTROL-მა და NATO-მ გააფორმეს თანამშრომლობის მემორანდუმი. 

2003წ. დეკემბერი - თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს EUROCONTROL-მა და EC-მა. 

2004წ. აპრილი - მიღებულ იქნა ერთიანი ევროპული ცის რეგულაცია. 

2006წ. იანვარი - გაიხსნა EUROCONTROL-ის მარეგულირებელი კომიტეტი. 

2006წ. მარტი - დაიწყო ერთიანი ევროპული ცის საჰაერო მიმოსვლის მართვის კვლევის პროგრამა (SESAR). 

2007წ. ივლისი - გამოიცა ევროკომისიის პასუხისმგებელი ჯგუფის ანგარიში „მომავალი ევროპული ავიაციის მარეგულირებელი 

სტრუქტურა“. 

2008წ. იანვარი - EUROCONTROL-ის გენერალური დირექტორი გახდა დევიდ მაკმილანი. 

2008 წ.მარტი - დაიხურა ერთიანი ევროპული ცის საჰაერო მიმოსვლის მართვის კვლევის პროგრამის (SESAR) დეფინიციის ფაზა. 

2008 წ.მარტი - დაიწყო ერთიანი ევროპული ცის საჰაერო მიმოსვლის მართვის კვლევის პროგრამის (SESAR) განვითარების ფაზა. 

2008წ. სექტემბერი - CANSO, EUROCONTROL და IATA შეთანხმდნენ ფრენის ეფექტიანობის გეგმაზე.  

2009წ. ოქტომბერი - დაიწყო პან-ევროპული ქსელის სერვისი (PENS). 

2010 წ. – EUROCONTROL-მა დაიწყო პროგრამა ESP Plus. 
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გამოყენებული მასალები: 

1. EUROCONTROL History Book (By John Mclnally, Head of Organisational Development) 

2. Official web-page of EUROCONTROL: http://www.eurocontrol.int 
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