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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. ..../2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τις στατιστικές καταγραφές των αεροπορικών µεταφορών επιβατών,

φορτίου και ταχυδροµείου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 EE C 325 της 6.12.1995, σελ. 11.
2 EE C 39 της 12.2.1996, σελ. 25.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 1996 (ΕΕ C 78, 18.3.1996, σ.

28), η οποία επιβεβαιώθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου 1999 (ΕΕ C 54, 25.2.2000, σ. 79), κοινή
θέση του Συµβουλίου της........ (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ....... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Τα κοινοτικά όργανα, προκειµένου να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, στο

πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής αεροπορικών µεταφορών και της µελλοντικής ανάπτυξης

της κοινής πολιτικής µεταφορών, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους συγκρίσιµα,

συνεκτικά, συγχρονισµένα και τακτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την έκταση και την

ανάπτυξη των αεροπορικών µεταφορών επιβατών, εµπορευµάτων και ταχυδροµείου στο

εσωτερικό της Κοινότητας ή προς και από την Κοινότητα.

(2) Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο παρόµοιες συνολικές στατιστικές.

(3) Η απόφαση 1999/126/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε το

κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα 1998-2002 1, επισηµαίνει την ανάγκη καθιέρωσης

παρόµοιων στατιστικών.

(4) Η από κοινού συγκέντρωση στοιχείων, σε συγκρίσιµη ή εναρµονισµένη βάση, επιτρέπει τη

δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος µε αξιόπιστες, συνεκτικές και ταχείες

πληροφορίες.

(5) Τα στοιχεία αεροπορικής µεταφοράς επιβατών, εµπορευµάτων και ταχυδροµείου θα πρέπει,

στο µέτρο του δυνατού, να είναι συµβατά µε τα διεθνή στοιχεία που παρέχει ο ∆ιεθνής

Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και να είναι συγκρίσιµα, εφόσον απαιτείται,

µεταξύ των κρατών µελών καθώς και µεταξύ των διαφόρων µέσων µεταφοράς.

(6) Μετά από µια ορισµένη περίοδο, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση προκειµένου να

καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

                                                
1 EE L 42 της 16.2.1999, σελ. 1.
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(7) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης, η

δηµιουργία κοινών στατιστικών προτύπων που θα επιτρέπουν την παραγωγή εναρµονισµένων

στοιχείων αποτελεί δράση η οποία δύναται να αναληφθεί αποτελεσµατικά µόνον σε

κοινοτικό επίπεδο. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος, υπό την

ευθύνη των φορέων και οργάνων που έχουν την ευθύνη παραγωγής επίσηµων στατιστικών.

(8) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, για τις

κοινοτικές στατιστικές 1, αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για τις διατάξεις που θεσπίζει ο παρών

κανονισµός.

(9) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 2.

(10) Ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής Στατιστικού Προγράµµατος, η οποία έχει συσταθεί βάσει

της αποφάσεως 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ 3 του Συµβουλίου.

(11) Οι ρυθµίσεις για µεγαλύτερη συνεργασία σχετικά µε τη χρήση του αερολιµένα του Γιβραλτάρ

συµφωνήθηκαν στο Λονδίνο στις 2 ∆εκεµβρίου 1987 από το Βασίλειο της Ισπανίας και το

Ηνωµένο Βασίλειο σε κοινή δήλωση των Yπουργών Εξωτερικών των εν λόγω δύο κρατών· οι

ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

                                                
1 EE L 52 της 22.2.1997, σελ. 1.
2 EE L 184 της 17.7.1999, σελ. 23.
3 EE L 181 της 28.6.1989, σελ. 47.
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Άρθρο 1

Στόχος

Τα κράτη µέλη καταρτίζουν στατιστικές καταγραφές των µεταφορών επιβατών, φορτίου και

ταχυδροµείου µέσω εµπορικών αεροπορικών γραµµών, καθώς και των µετακινήσεων πολιτικών

αεροσκαφών προς ή από κοινοτικούς αερολιµένες, εκτός από τις πτήσεις που πραγµατοποιούνται

από κρατικά αεροσκάφη.

Άρθρο 2

Γιβραλτάρ

1. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στον αερολιµένα του Γιβραλτάρ τελεί υπό την

επιφύλαξη των αντίστοιχων νοµικών θέσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου

Βασιλείου όσον αφορά την αµφισβήτηση ως προς την κυριαρχία επί του εδάφους επί του οποίου

ευρίσκεται ο εν λόγω αερολιµένας.

2. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στον αερολιµένα του Γιβραλτάρ αναστέλλεται µέχρις

ότου τεθούν σε εφαρµογή οι ρυθµίσεις που περιέχονται στην Κοινή ∆ήλωση των Υπουργών

Εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 2ας ∆εκεµβρίου 1987.

Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου ενηµερώνουν το Συµβούλιο σχετικά µε

την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής αυτών των ρυθµίσεων.
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Άρθρο 3

Χαρακτηριστικά της συγκέντρωσης στοιχείων

1. Κάθε κράτος µέλος συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία, τα οποία αφορούν τις εξής

µεταβλητές :

α) επιβάτες,

β) φορτίο και ταχυδροµείο,

γ) στάδια πτήσης,

δ) προσφερόµενες θέσεις επιβατών,

ε) µετακινήσεις αεροσκαφών.

Οι στατιστικές µεταβλητές κάθε τοµέα, η ονοµατολογία για την ταξινόµησή τους, η συχνότητα των

παρατηρήσεων, καθώς και οι ορισµοί, καθορίζονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ.

2. Κάθε κράτος µέλος συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία του Παραρτήµατος Ι για όλους τους

κοινοτικούς αερολιµένες που ευρίσκονται στην επικράτειά του και σηµειώνουν κίνηση άνω των

150.000 µονάδων επιβατών ετησίως.

Η Επιτροπή καταρτίζει και, ενδεχοµένως, αναπροσαρµόζει µε τη διαδικασία του άρθρου 11,

παράγραφος 2, τον κατάλογο των κοινοτικών αερολιµένων που καλύπτονται από το πρώτο εδάφιο.
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3. Για τους αερολιµένες, πλην εκείνων που έχουν µόνον περιστασιακή εµπορική κίνηση, οι

οποίοι δεν καλύπτονται από την παράγραφο 2, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν µόνον ετήσια

καταγραφή των στοιχείων που αναφέρονται στον πίνακα Γ1 του Παραρτήµατος Ι.

4. Παρά τις παραγράφους 2 και 3, για τους αερολιµένες :

α) µε λιγότερες από 1 500 000 µονάδες επιβατών ετησίως, για τους οποίους δεν υπάρχουν

συγκεντρωµένα στοιχεία αντίστοιχα προς εκείνα που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι, κατά

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού,

β) και για τους οποίους η καθιέρωση νέου συστήµατος συγκέντρωσης στοιχείων αποδεικνύεται

πολύ δύσκολη,

ένα κράτος µέλος µπορεί για περιορισµένη χρονική περίοδο, µη υπερβαίνουσα τα τρία έτη από την

1η Ιανουαρίου 2003, να διαβιβάζει στοιχεία λιγότερο πλήρη από εκείνα που αναφέρονται στο

Παράρτηµα Ι, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2.

5. Παρά την παράγραφο 2, για τους αερολιµένες :

α) για τους οποίους δεν υπάρχουν συγκεντρωµένα στοιχεία αντίστοιχα προς εκείνα που

καθορίζονται στον  πίνακα Β1 του Παραρτήµατος Ι κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του

παρόντος κανονισµού,

β) και για τους οποίους η καθιέρωση νέου συστήµατος συγκέντρωσης στοιχείων αποδεικνύεται

πολύ δύσκολη,

ένα κράτος µέλος µπορεί, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, να διαβιβάζει µόνον τα υπάρχοντα

στοιχεία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2.
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Άρθρο 4

Συγκέντρωση στοιχείων

1. Η συγκέντρωση των στοιχείων βασίζεται, ει δυνατόν, στις διαθέσιµες πηγές ώστε να

µειώνεται στο ελάχιστο η επιβάρυνση των δηλούντων.

2. Οι δηλούντες, τους οποίους τα κράτη µέλη καλούν να παράσχουν πληροφορίες, υποχρεούνται

να παρέχουν αληθείς και πλήρεις πληροφορίες εντός των τασσοµένων προθεσµιών.

Άρθρο 5

Ακρίβεια των στατιστικών

Η συγκέντρωση των στοιχείων βασίζεται σε πλήρεις καταγραφές, εκτός εάν, µε τη διαδικασία του

άρθρου 11, παράγραφος 2, καθορίζονται άλλοι κανόνες ακριβείας.

Άρθρο 6

Επεξεργασία στοιχείων

Οι µέθοδοι επεξεργασίας των στοιχείων, τις οποίες χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη, εξασφαλίζουν

ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνονται βάσει του άρθρου 3 ανταποκρίνονται στους κανόνες

ακριβείας του άρθρου 5.
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Άρθρο 7

∆ιαβίβαση των αποτελεσµάτων

1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα

αποτελέσµατα της αναφεροµένης στο άρθρο 6 επεξεργασίας στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των

στοιχείων τα οποία χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικά από τα κράτη µέλη, δυνάµει της εθνικής

νοµοθεσίας ή των εθνικών πρακτικών για το στατιστικό απόρρητο, σύµφωνα µε τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 322/97.

2. Τα αποτελέσµατα διαβιβάζονται βάσει των αρχείων δεδοµένων που αναφέρονται στο

Παράρτηµα Ι. Τα αρχεία δεδοµένων και τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη διαβίβαση

καθορίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2.

3. Η πρώτη περίοδος παρατήρησης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2003. Η διαβίβαση

πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατόν, και όχι αργότερα από έξι µήνες µετά το τέλος της

περιόδου παρατήρησης.

Άρθρο 8

∆ιάδοση

1. Οι λεπτοµέρειες δηµοσίευσης ή διάδοσης των στατιστικών αποτελεσµάτων από την Επιτροπή

καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή αποστέλλει στα κράτη µέλη τα κατάλληλα στατιστικά αποτελέσµατα µε

συχνότητα ανάλογη προς εκείνη που καθορίζεται για τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων.
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Άρθρο 9

Εκθέσεις

1. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν όλες τις πληροφορίες που

αφορούν τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη συγκέντρωση στοιχείων. Τα κράτη µέλη

ανακοινώνουν επίσης στην Επιτροπή, οσάκις ενδείκνυται, κάθε ουσιαστική µεταβολή των

χρησιµοποιούµενων µεθόδων συγκέντρωσης.

2. Μετά από τρία έτη συγκέντρωσης στοιχείων, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση για την εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του

παρόντος κανονισµού, και ιδίως των άρθρων 7 και 8.

Άρθρο 10

Λεπτοµέρειες εφαρµογής

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων για την

προσαρµογή του στις οικονοµικές και τεχνικές εξελίξεις, και ιδίως :

- η προσαρµογή των προδιαγραφών που περιέχονται στα Παραρτήµατα του παρόντος

κανονισµού,

- η προσαρµογή των χαρακτηριστικών της συγκέντρωσης στοιχείων (άρθρο 3),

- ο κατάλογος των κοινοτικών αερολιµένων που καλύπτονται από το άρθρο 3, παράγραφος 2,

- η ακρίβεια των στατιστικών (άρθρο 5),
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- η περιγραφή των αρχείων δεδοµένων, των κωδικών και του µέσου που πρέπει να

χρησιµοποιείται για τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων στην Επιτροπή (άρθρο 7),

- η διάδοση των στατιστικών αποτελεσµάτων (άρθρο 8),

καθορίζονται από την Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2.

Άρθρο 11

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος, που έχει συσταθεί

βάσει του άρθρου 1 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε

τρείς µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στ                           , στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕUROSTAT

Α. ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΠΤΗΣΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Τα στοιχεία «σταδίου πτήσης» αναφέρονται µόνο στις εµπορικές αεροπορικές γραµµές.

Μορφότυπο καταγραφής αρχείου δεδοµένων

Στοιχεία Κωδικός Ονοµατολογία Μονάδα

Πίνακας

∆ηλούσα χώρα

Έτος αναφοράς

Περίοδος αναφοράς

Αερολιµένας αναφοράς

Επόµενος/προηγούµενος αερολιµένας

Άφιξη/αναχώρηση

Τακτικές/έκτακτες γραµµές

Γραµµές επιβατών/γραµµές εµπορευµάτων

και ταχυδροµείου

Ενηµέρωση αεροµεταφορέα

Τύπος αεροσκάφους

Επιβιβασθέντες επιβάτες

Εµπορεύµατα και ταχυδροµείο φορτωθέντα

στο αεροσκάφος

Πτήσεις

∆ιαθέσιµες θέσεις επιβατών

2-άλφα

2-άλφα

2-ψηφία

2-ψηφία

4-άλφα

4-άλφα

1-ψηφίο

1-ψηφίο

1-ψηφίο

4-άλφα

12-ψηφία

12-ψηφία

12-ψηφία

12-ψηφία

Α1

(1) ∆ιακριτικά εθνικότητας ICAO

εε

(2) Statra 291 rév., Απρίλιος 1991

(3) ICAO

(3) ICAO

1=άφιξη 2=αναχώρηση

1=τακτική 2=έκτακτη

1=γραµµές επιβατών

2=γραµµές εµπορευµάτων και

ταχυδροµείου

(4) Θα καθορισθεί

(5) ICAO + κωδικός για αεροταξί

Επιβάτης

Τόνος

Πτήση

Θέση επιβάτη
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Β. ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ/ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Τα στοιχεία «προέλευσης και προορισµού των πτήσεων» αναφέρονται µόνο στις εµπορικές

αεροπορικές γραµµές.

Μορφότυπο καταγραφής αρχείου δεδοµένων

Στοιχεία Κωδικός Ονοµατολογία Μονάδα
Πίνακας
∆ηλούσα χώρα
Έτος αναφοράς
Περίοδος αναφοράς

Αερολιµένας αναφοράς
Αερολιµένας προέλευσης/προορισµού
Άφιξη/αναχώρηση
Τακτικές/έκτακτες γραµµές
Γραµµές επιβατών/γραµµές εµπορευµάτων και
ταχυδροµείου

Ενηµέρωση αεροµεταφορέα
∆ιακινηθέντες επιβάτες
Φορτωθέντα/εκφορτωθέντα εµπορεύµατα και
ταχυδροµείο

2-άλφα
2-άλφα
2-ψηφία
2-ψηφία

4-άλφα
4-άλφα
1-ψηφίο
1-ψηφίο
1-ψηφίο

12-ψηφία
12-ψηφία

Β1
(1) ∆ιακριτικά εθνικότητας
ICAO

εε
(2) Statra 291 rev.,Απρίλιος

1991
(3) ICAO
(3) ICAO

1=άφιξη      2=αναχώρηση
1=τακτική   2=έκτακτη
1=γραµµές επιβατών
2=γραµµές εµπορευµάτων
και ταχυδροµείου

(4) Θα καθορισθεί Επιβάτης
Τόνος
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Γ. ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Τα «στοιχεία αερολιµένων» αναφέρονται µόνο στις εµπορικές αεροπορικές γραµµές, εξαιρέσει των

«συνολικών µετακινήσεων αεροσκαφών» που αναφέρονται σε όλες τις κινήσεις αεροσκαφών.

Μορφότυπο καταγραφής αρχείου δεδοµένων

Στοιχεία Κωδικός Ονοµατολογία Μονάδα

Πίνακας

∆ηλούσα χώρα

Έτος αναφοράς

Περίοδος αναφοράς

Αερολιµένας αναφοράς

Σύνολο επιβατών που διακινήθηκαν

Άµεσα διερχόµενοι επιβάτες (τράνζιτ)

Σύνολο εµπορευµάτων και ταχυδροµείου

που φορτώθηκε/εκφορτώθηκε

Συνολικές µετακινήσεις αεροσκαφών σε

εµπορικές γραµµές

Συνολικές µετακινήσεις αεροσκαφών

2-άλφα

2-άλφα

2-ψηφία

2-ψηφία

4-άλφα

12 ψηφία

12-ψηφία

12-ψηφία

12-ψηφία

12-ψηφία

C1

(1) ∆ιακριτικά εθνικότητας ICAO

εε

(2) Statra 291 rev., Απρίλιος 1991

(3) ICAO

Επιβάτης

Επιβάτης

Τόνος

Κίνηση

Κίνηση
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ΚΩ∆ΙΚΟΙ

1. ∆ηλούσα χώρα

Το σύστηµα κωδικοποίησης που πρέπει να χρησιµοποιείται βασίζεται στον κώδικα

διακριτικών εθνικότητας του ICAO για δείκτες θέσης.

Βέλγιο EB

∆ανία EK

Γαλλία LF

Γερµανία ED

Ελλάδα LG

Ιρλανδία EI

Ιταλία LI

Λουξεµβούργο EL

Κάτω Χώρες EH

Πορτογαλία LP

Ισπανία LE

Ηνωµένο Βασίλειο EG

Αυστρία LO

Φινλανδία EF

Σουηδία ES
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2. Περίοδος αναφοράς

45 Έτος

21 Ιανουάριος-Μάρτιος (πρώτο τρίµηνο)

22 Απρίλιος-Ιούνιος (δεύτερο τρίµηνο)

23 Ιούλιος-Σεπτέµβριος (τρίτο τρίµηνο)

24 Οκτώβριος-∆εκέµβριος (τέταρτο τρίµηνο)

1 έως 12 Ιανουάριος έως ∆εκέµβριος (µήνας)

3. Αερολιµένες

Οι αερολιµένες κωδικοποιούνται σύµφωνα µε τους κωδικούς µε τέσσερα γράµµατα του

ICAO, όπως απαριθµούνται στο έγγραφο ICAO 7910.

4. Ενηµέρωση αεροµεταφορέα

Ενηµέρωση σχετικά µετον αεροµεταφορέα. Η κωδικοποίηση της µεταβλητής αυτής

αποφασίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2.

5. Τύπος αεροσκάφους

Οι τύποι αεροσκαφών κωδικοποιούνται σύµφωνα µε τους κωδικούς προσδιορισµού τύπου

αεροσκάφους του ICAO, όπως απαριθµούνται στο έγγραφο ICAO 8643.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ

Κοινοτικός αερολιµένας

Οιαδήποτε ζώνη κράτους µέλους, η οποία υπόκειται στις διατάξεις της Συνθήκης και η οποία είναι

ανοικτή για τις εµπορικές δραστηριότητες αεροπορικών µεταφορών.

Εµπορικές αεροπορικές γραµµές

Πτήση ή σειρά πτήσεων αεροπορικών µεταφορών που πραγµατοποιούνται επ� αµοιβή από πολιτικό

αεροσκάφος προς ή από κοινοτικούς αερολιµένες. Οι γραµµές µπορούν να είναι τακτικές ή

έκτακτες.

Τακτικές γραµµές

Γραµµές που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :

1. εκτελούνται έναντι αµοιβής µε αεροσκάφη για τη µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και/ή

ταχυδροµείου, κατά τρόπον ώστε, σε κάθε πτήση, να διατίθενται θέσεις προς µεµονωµένη

πώληση στο κοινό (είτε απευθείας από τον αεροµεταφορέα είτε από τους εξουσιοδοτηµένους

πράκτορές του),

2. εκτελούνται έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι µεταφορές µεταξύ των ίδιων δύο ή

περισσότερων αερολιµένων :

α) είτε µε βάση δηµοσιευµένο πίνακα δροµολογίων,

β) είτε τόσο τακτικά ή συχνά ώστε να αποτελούν ευκόλως αναγνωρίσιµη συστηµατική

σειρά.
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Έκτακτες γραµµές

Γραµµές επ� αµοιβή που δεν περιλαµβάνονται στις τακτικές γραµµές. Περιλαµβάνονται οι πτήσεις

αεροταξί.

Γραµµές µεταφοράς επιβατών

Όλες οι πτήσεις που µεταφέρουν ένα ή περισσότερους επιβάτες έναντι αµοιβής καθώς και όλες οι

πτήσεις που απαριθµούνται στους πίνακες δροµολογίων ως γραµµές µεταφοράς επιβατών.

Γραµµές µεταφοράς εµπορευµάτων και ταχυδροµείου

Γραµµές που σχετίζονται µε τακτικές ή έκτακτες πτήσεις εκτελούµενες από αεροσκάφη που

µεταφέρουν φορτίο και όχι επιβάτες, π.χ. εµπορεύµατα και ταχυδροµείο.

Πτήσεις που εκτελούνται από κρατικά αεροσκάφη

Όλες οι πτήσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο στρατιωτικών, τελωνειακών, αστυνοµικών και

πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών εθιµοτυπίας.

Μονάδα επιβάτη

Για τους σκοπούς της κατάρτισης του καταλόγου των κοινοτικών αερολιµένων, που αναφέρεται

στο άρθρο 3, παράγραφος 2, και για τη µεταβατική περίοδο, που αναφέρεται στο άρθρο 3,

παράγραφος 4, µια µονάδα επιβάτη ισοδυναµεί προς ένα επιβάτη ή προς 90kg φορτίου και

ταχυδροµείου.
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Αεροµεταφορέας

Αεροπορική εταιρεία µεταφορών µε έγκυρη άδεια εκµετάλλευσης. Στην περίπτωση που πρόκειται

για αεροµεταφορείς που έχουν συστήσει κοινοπραξία ή έχουν συνάψει άλλες συµβατικές

συµφωνίες σύµφωνα µε τις οποίες δύο ή περισσότεροι εξ αυτών αναλαµβάνουν χωριστή ευθύνη για

την προσφορά και την πώληση προϊόντων αεροπορικής µεταφοράς για µια πτήση ή συνδυασµό

πτήσεων, πρέπει να αναφέρεται ο αεροµεταφορέας που πραγµατοποιεί όντως τη συγκεκριµένη

πτήση.

Στάδιο πτήσης

Στάδιο πτήσης είναι η διαδροµή που πραγµατοποιεί ένα αεροσκάφος από την απογείωση µέχρι την

επόµενη προσγείωσή του. ∆ιακοπή πτήσης για τεχνικούς λόγους δεν θα πρέπει να καταλήγει σε

διαφορετική ταξινόµηση του σταδίου πτήσης. Η ταξινόµηση της διακίνησης ανεξαρτήτως της

φύσης της, (επιβάτες, εµπορεύµατα και ταχυδροµείο), είναι η ίδια µε την ταξινόµηση του σταδίου

πτήσης που πραγµατοποιεί το αεροσκάφος.

Πτήσεις

Ο αριθµός των εκτελούµενων πτήσεων µεταξύ ενός ζεύγους αερολιµένων σε ένα στάδιο πτήσης.

Επιβιβασθέντες επιβάτες

Όλοι οι επιβάτες το ταξίδι των οποίων αρχίζει ή ολοκληρώνεται στον αερολιµένα αναφοράς·

περιλαµβάνονται οι επιβάτες που ταξιδεύουν µε ανταπόκριση και οι άµεσα διερχόµενοι επιβάτες.
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Άµεσα διερχόµενοι επιβάτες

Οι επιβάτες οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους µε πτήση που έχει τον ίδιο αριθµό µε την πτήση µε

την οποία έφθασαν.

Φορτωθέντα εµπορεύµατα και ταχυδροµείο

Οτιδήποτε µεταφέρεται µε ένα αεροσκάφος, εκτός από τις αποσκευές και τον εφοδιασµό του·

συµπεριλαµβάνονται οι επείγουσες αποστολές και οι διπλωµατικοί σάκοι ενώ δεν περιλαµβάνονται

οι αποσκευές των επιβατών.

∆ιαθέσιµες θέσεις επιβατών

Ο συνολικός αριθµός των θέσεων επιβατών που διατίθενται προς πώληση µεταξύ κάθε ζεύγους

αερολιµένων σε ένα στάδιο πτήσης (εξαιρούνται οι θέσεις που δεν διατίθενται για τη µεταφορά

επιβατών λόγωτων περιορισµών του µέγιστου ακαθάριστου βάρους). Εφόσον δεν υπάρχουν

διαθέσιµες πληροφορίες για την ακριβή διάταξη θέσεων του αεροσκάφους, µπορούν να

υποβάλλονται κατ� εκτίµηση στοιχεία.

Προορισµός και προέλευση των πτήσεων

Η κίνηση σε µια δεδοµένη πτήση µε τον ίδιο αριθµό πτήσης, η οποία υποδιαιρείται ανά ζεύγη

αερολιµένων σύµφωνα µε το σηµείο επιβίβασης και το σηµείο αποβίβασης στη συγκεκριµένη

πτήση. (Στην περίπτωση επιβατών ή εµπορευµάτων ο αερολιµένας επιβίβασης των οποίων δεν

είναι γνωστός, ως προέλευσητου αεροσκάφους θα πρέπει να θεωρείται το σηµείο επιβίβασης· κατά

τον ίδιο τρόπο, εάν δεν είναι γνωστός ο αερολιµένας αποβίβασης, ως προορισµός του αεροσκάφους

θα πρέπει να θεωρείται το σηµείο αποβίβασης.
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∆ιακινηθέντες επιβάτες

Περιλαµβάνονται όλοι οι επιβάτες το ταξίδι των οποίων αρχίζει ή τερµατίζεται στον αερολιµένα

αναφοράς. Εξαιρούνται οι άµεσα διερχόµενοι επιβάτες.

Φορτωθέντα/εκφορτωθέντα εµπορεύµατα και ταχυδροµείο

Οτιδήποτε φορτώνεται ή εκφορτώνεται από ένα αεροσκάφος, εκτός από τον εφοδιασµό του και τις

αποσκευές. Περιλαµβάνονται οι επείγουσες αποστολές και οι διπλωµατικοί σάκοι, ενώ δεν

συµπεριλαµβάνονται οι αποσκευές των επιβατών.

Σύνολο µετακινήσεων αεροσκαφών

Όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις µη στρατιωτικών αεροσκαφών. Περιλαµβάνονται

εναέριες εργασίες που εκτελούνται κατά την πτήση, δηλαδή οι ειδικές εµπορικές εναέριες εργασίες

που εκτελούνται µε αεροσκάφος κυρίως για τη γεωργία, τις κατασκευές, τη φωτογράφηση και την

τοπογραφία, την εκπαίδευση πιλότων και την αεροπορική µεταφορά επιχειρηµατιών/στελεχών

καθώς και όλες οι άλλες µη εµπορικές πτήσεις.

Σύνολο µετακινήσεων αεροσκαφών στις εµπορικές αεροπορικές γραµµές

Όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις που πραγµατοποιούν πολιτικά αεροπλάνα έναντι αµοιβής.

_____________
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 18 Σεπτεµβρίου 1995 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισµού για τις στατιστικές

καταγραφές των αεροπορικών µεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδροµείου. Οι αρχικές

εργασίες για την πρόταση αυτή διεκόπησαν λόγω του εκκρεµούντος τότε ζητήµατος σχετικά µε τον

αερολιµένα του Γιβραλτάρ. Κατόπιν της σχετικής συµφωνίας που µεσολάβησε, οι εργασίες

συνεχίστηκαν το έτος 2002.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 29 Φεβρουαρίου 1996 1 στο πλαίσιο της διαδικασίας

διαβούλευσης, διατύπωσε τη γνώµη του την οποία και επιβεβαίωσε στις 16 Σεπτεµβρίου 1999, ως

γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Η Οικονοµική και

Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 22 Νοεµβρίου 1995. 2

Βάσει της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 ΣΕΚ), το Συµβούλιο, έχοντας υπόψη την πρώτη

ανάγνωση του Κοινοβουλίου, καθόρισε την κοινή του θέση επί του σχεδίου κανονισµού στις

30 Σεπτεµβρίου 2002.

II. ANAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το Συµβούλιο εγκρίνει το στόχο του προτεινόµενου µέτρου, δηλαδή την εκπόνηση

εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων για τις αεροπορικές µεταφορές επιβατών, φορτίου και

ταχυδροµείου, τα οποία να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα των άλλων µέσων µεταφοράς.

Εκτιµώντας µεταξύ άλλων τη σηµαντική αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας και την αυξανόµενη

σηµασία του συνδυασµού των διαφόρων µέσων µεταφοράς, τα στοιχεία αυτά αποκτούν ολοένα και

µεγαλύτερη σηµασία για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του συστήµατος µεταφορών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη µέλη θα είναι υπεύθυνα για τη συλλογή δεδοµένων και τις

χρησιµοποιούµενες µεθόδους, τα δε δεδοµένα θα πρέπει - κατά το δυνατό - να είναι συµβατά προς

τα διεθνή δεδοµένα που παρέχονται από το ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

                                                
1 ΕΕ C 78, 18.3.1996, σ. 28.
2 ΕΕ C 39, 12.2.1996, σ. 25.
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DG C IV    EL

Επιπλέον των ρητρών «Γιβραλτάρ» οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί (άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3, και

τη νέα αιτιολογική παράγραφο 11), οι κύριες τροποποιήσεις σε σύγκριση µε την πρόταση της

Επιτροπής µπορούν να συνοψισθούν ως εξής :

− Το Συµβούλιο θεώρησε σκόπιµο να µην περιληφθεί ο «κωδικός αεροµεταφορέα» στη

διαβίβαση δεδοµένων στην Eurostat. Ο όρος αυτός έχει αντικατασταθεί από τις «πληροφορίες

αεροµεταφορέα» για τη συλλογή πληροφοριών όπως η χώρα χορήγησης αδείας του

αεροµεταφορέα ή κατά πόσον ο αεροµεταφορέας έχει την έδρα του στην ΕΕ ή όχι. Στα

πρακτικά του Συµβουλίου θα καταχωρηθεί δήλωση της Επιτροπής η οποία θεωρεί τις

πληροφορίες για τον «κωδικό αεροµεταφορέα» ζωτικής σηµασίας για τη λήψη αποφάσεων

και µέσο για τον έλεγχο της ποιότητας των πληροφοριών.

− Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 κατώτατα όρια και µεταβατικές περίοδοι για τις εκθέσεις

έχουν τροποποιηθεί ώστε να λαµβάνεται υπόψη το ότι, για ορισµένους αερολιµένες, τα

στατιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε εκείνα που αναφέρονται λεπτοµερώς στο

Παράρτηµα I δεν έχουν ακόµη συλλεχθεί και ότι, κατά συνέπεια, η εισαγωγή νέου

συστήµατος συλλογής δεδοµένων ενδέχεται να αποδειχθεί δυσχερής. Η προθεσµία για την

πλήρη διαβίβαση στην EUROSTAT έχει οριστεί για τα τέλη Σεπτεµβρίου 2006.

− Το άρθρο 11 προβλέπει τώρα ότι η Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος υπόκειται στις

διαδικασίες για την άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή

οι οποίες θεσπίζονται µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, και ότι η Επιτροπή

Στατιστικού Προγράµµατος θα έχει κανονιστικό χαρακτήρα. Οι αιτιολογικές παράγραφοι

έχουν τροποποιηθεί αναλόγως.

− Το Συµβούλιο εισήγαγε την τροπολογία 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τον

ορισµό της «µονάδας επιβάτη» ως «ένα επιβάτη ή προς 90 kg φορτίου και ταχυδροµείου».

________________________





11078/02 ADD 1 ΣΧ/αβ/ΑΡ 1
DG C IV    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002 (27.08)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
95/0232 (COD)

11078/02
ADD 1

LIMITE

AVIATION 122
CODEC 930

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9560/02 ΑVΙΑΤΙΟΝ 96 CΟDΕC 690
Θέµα : AEΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθορισµός της κοινής θέσης για την έκδοση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις στατιστικές
καταγραφές των αεροπορικών µεταφορών επιβατών, φορτίου και
ταχυδροµείου

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το κείµενο της δήλωσης της Επιτροπής προς καταχώρηση στα

πρακτικά του Συµβουλίου.

________________________



11078/02 ADD 1 ΣΧ/αβ/ΑΡ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG C IV    EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

«Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι δεν θα επιδιώξει στην κωδικοποίηση της µεταβλητής « πληροφορίες

αεροµεταφορέα » στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήµατος 1 να περιληφθεί η υποχρέωση

διαβίβασης του κωδικού του αεροµεταφορέα. Εξετάζεται το ενδεχόµενο η µεταβλητή « πληροφορίες

αεροµεταφορέα » να χρησιµοποιηθεί για τη συλλογή συνολικότερων πληροφοριών, όπως  η χώρα

χορήγησης αδείας του αεροµεταφορέα ή κατά πόσον ο αεροµεταφορέας έχει την έδρα του στην ΕΕ ή

όχι ».

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2002 (27.08)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
95/0232 (COD)

11078/02

LIMITE

AVIATION 122
CODEC 930

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9560/02 AVIATION 96 CODEC 690
Θέµα : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθορισµός της κοινής θέσης για την έκδοση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις στατιστικές
καταγραφές των αεροπορικών µεταφορών επιβατών, φορτίου και
ταχυδροµείου

1. Στις 18 Σεπτεµβρίου 1995 η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για τον ως άνω κανονισµό. 1

Οι αρχικές εργασίες για την πρόταση αυτή διεκόπησαν έως ότου εξευρεθεί λύση για το

ζήτηµα το σχετικό µε τον αερολιµένα του Γιβραλτάρ. Κατόπιν της σχετικής συµφωνίας που

µεσολάβησε, οι εργασίες συνεχίστηκαν το έτος 2002.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 29 Φεβρουαρίου 1996 2 στο πλαίσιο της διαδικασίας

διαβούλευσης, διατύπωσε τη γνώµη του την οποία και επιβεβαίωσε στις 16 Σεπτεµβρίου

1999, ως γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

3. Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί πλήρως τη γνώµη του Κοινοβουλίου και συνεπώς

επέλεξε τη σύνταξη κοινής θέσης. Στις 17/18 Ιουνίου 2002, το Συµβούλιο κατέληξε σε

πολιτική συµφωνία για το σχέδιο κανονισµού.

                                                
1 ΕΕ C 325, 6.12.1995, σ. 11.
2 ΕΕ C 78, 18.3.1996, σ. 28.



11078/02 ΑΡ/κα 2
DG C IV    EL

4. ∆εδοµένου ότι αυτό το σχέδιο κανονισµού έχει αναθεωρηθεί από τους Γλωσσοµαθείς

Νοµικούς και µε την επιφύλαξη επιβεβαίωσης από την ΕΜΑ, προτείνεται στο Συµβούλιο :

− να καθορίσει την κοινή θέση ως έχει στο έγγρ. 10011/02 AVIATION 107

CODEC 771,

− να διαβιβάσει την κοινή θέση του Συµβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης µαζί µε το σκεπτικό του Συµβουλίου ως

έχει στο έγγρ. 10011/02 AVIATION 107 CODEC 771 ADD 1,

− να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνόδου του τη δήλωση που περιέχεται στην

Προσθήκη 1 στο παρόν σηµείωµα.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 8.10.2002
SEC(2002) 1068τελικό

1995/0232 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά

µε την αεροπορική µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και ταχυδροµείου
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1995/0232 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά

µε την αεροπορική µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και ταχυδροµείου

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία έγκρισης της πρότασης και διαβίβασής της στο ΕΚ και στο

Συµβούλιο (έγγραφο COM(1995) 353τελικό – 1995/0232(COD)): 18.9.1995

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 23.11.1995

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση:

Επιβεβαίωση της γνωµοδότησης του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση:

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης του Συµβουλίου:

29.2.1996

16.9.1999

30.9.2002

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου έχει ως
στόχο να θέσει στη διάθεση των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των

αεροµεταφορών στοιχεία υψηλής ποιότητας, συγκρίσιµα και επίκαιρα, τα οποία να
προσφέρουν µια συνολική και αναλυτική εικόνα (ανά αερολιµένα και ανά

αεροπορική γραµµή) της αεροπορικής µεταφοράς επιβατών, εµπορευµάτων και
ταχυδροµείου.

Αυτός ο τρόπος µεταφοράς, µολονότι παρουσιάζει µεγάλη ανάπτυξη εδώ και
αρκετές δεκαετίες - σηµειώνοντας διπλασιασµό του αριθµού των µεταφερόµενων
επιβατών κάθε δέκα χρόνια -, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εκάστοτε
συγκυρία. Η ταχύτατη ανάπτυξη του εν λόγω τρόπου µεταφοράς θέτει όλο και

περισσότερα ερωτήµατα όσον αφορά τον κορεσµό του εναέριου χώρου και τη
χωρητικότητα των αερολιµένων, την ποιότητα των υπηρεσιών (τήρηση
δροµολογίων), το σεβασµό του περιβάλλοντος και, τέλος, την ασφάλεια. Τα
συλλεγόµενα στοιχεία θα βοηθήσουν στην ανάλυση των παραπάνω πτυχών.
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Στις 18 Σεπτεµβρίου 1995,η Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο σχέδιο κανονισµού για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την

αεροπορική µεταφορά επιβατών, εµπορευµάτων και ταχυδροµείου
(COM(1995) 353τελικό - 1995/0232(COD)).

Στις 23Νοεµβρίου 1995γνωµοδότησε εν προκειµένω η Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή (ΕΕ C/1996/39,σελίδα 25).

Στις 29 Φεβρουαρίου 1996, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το κείµενο µε
τέσσερις τροπολογίες (διαχωρισµός εµπορευµάτων και ταχυδροµείου, συνδυασµός
των ορισµών µη τακτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επιβατών, καθώς και αλλαγή
µονάδων επιβατών). Η Επιτροπή δέχθηκε την τελευταία προταθείσα τροπολογία.

Στη συνέχεια, το κείµενο δεν εγκρίθηκε από το Συµβούλιο λόγω των αρνητικών
ψήφων της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου µε βάση την «ρήτρα του

αεροδροµίου του Γιβραλτάρ».

Από το 1999 και εξής, µε την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ

(άρθρο 285), η στατιστική νοµοθεσία εντάχθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας
συναπόφασης. Έτσι, το 1999 το σχέδιο µετονοµάσθηκε σε «πρόταση κανονισµού
του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου». Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
επιβεβαίωσε τη γνώµη που είχε εκφράσει κατά την πρώτη ανάγνωση

(4 τροπολογίες).

Κατόπιν συµφωνίας η οποία επήλθε µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και της

Ισπανίας στις αρχές του 2002σχετικά µε το θέµα του αεροδροµίου του Γιβραλτάρ, η
πρόταση κανονισµού επανήλθε και πάλι στο Συµβούλιο. Το κείµενο έπρεπε να
ανασυνταχθεί προκειµένου να λάβει υπόψη τις τελευταίες νοµικές διατάξεις σχετικά
µε τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Αφού το Συµβούλιο ενέκρινε τη γενική δοµή και τις κύριες διατάξεις της πρότασης,
η κοινή θέση, η οποία εγκρίθηκε οµοφώνως, είναι στο σύνολό της σύµφωνη µε την
αρχική πρόταση της Επιτροπής. Επιπλέον, εµπεριέχει τη µοναδική τροπολογία που
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγινε δεκτή από την Επιτροπή.

Η βασική διάταξη η οποία αποτελεί αντικείµενο αλλαγής αφορά τον κωδικό
αεροπορικής εταιρείας του οποίου η αναγραφή στους αναλυτικούς πίνακες

µεταφορών ανά αεροπορική γραµµή δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Στη θέση του εν
λόγω κωδικού, θα µπορεί να παρέχεται µια συνολικότερη πληροφορία σχετικά µε
την αεροπορική εταιρεία (η οποία θα οριστεί σύµφωνα µε τη διαδικασία
επιτροπολογίας - άρθρο 11,παράγραφος 2).
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3.2. Αναλυτικές παρατηρήσεις σχετικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

3.2.1. Τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγινε δεκτή από την Επιτροπή και
ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση

• Η τροπολογία 4 τροποποιεί το βάρος εµπορευµάτων και ταχυδροµείου που

ισοδυναµεί σε µία µονάδα επιβάτη (από 75σε 90KG).

3.2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και

δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

• Οι τροπολογίες 1 και 2 αφορούν το διαχωρισµό µεταξύ εµπορευµάτων και
ταχυδροµείου. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει κοινώς αποδεκτός ορισµός που να
επιτρέπει το σαφή διαχωρισµό µεταξύ εµπορευµάτων και ταχυδροµείου, η
Επιτροπή εκτιµά ότι η παροχή χωριστών στατιστικών στοιχείων για τις δύο αυτές

έννοιες θα δηµιουργούσε υπερβολικά προβλήµατα.

• Η τροπολογία 3 αφορά το συνδυασµό των ορισµών σχετικά µε τις «µη τακτικές
υπηρεσίες» και τις «υπηρεσίες επιβατών». Η Επιτροπή, προκειµένου να εγγυηθεί
τη σαφήνεια των ορισµών που παρουσιάζονται στο παράρτηµα ΙΙ και των
στοιχείων που παρουσιάζονται στο παράρτηµα Ι, κρίνει ότι δεν µπορεί να δεχθεί
αυτή την τροπολογία.

3.3. Νέες διατάξεις τις οποίες εισήγαγε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο όφειλε να λάβει υπόψη την θεσπισθείσα εφαρµογή της διαδικασίας
συναπόφασης, καθώς και τις αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο των κοινοτικών

στατιστικών από το 1995και µετά. Οι τροποποιήσεις και οι αναπροσαρµογές αυτές,
οι οποίες εισήχθησαν από το Συµβούλιο, αφορούν την αναθεώρηση των

αιτιολογικών αναφορών, των αιτιολογικών σκέψεων και ορισµένων άρθρων.

Συγκεκριµένα :

• (Αιτιολογική σκέψη 9 - άρθρο 11) Προσαρµογή της πρότασης στη νέα απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου µε υιοθέτηση της κανονιστικής διαδικασίας αντί
για τη διαδικασία διαχείρισης·

• (Αιτιολογική σκέψη 8, άρθρο 7) Νέα αναφορά στον κανονισµό (ΕΚ) 322/97που
διέπει τις κοινοτικές στατιστικές, συµπεριλαµβανοµένου και του απορρήτου·

• (Αιτιολογική σκέψη 3) Αναφορά στο κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα 1998έως
2002·

• (Αιτιολογική σκέψη 7) Βελτίωση του κειµένου σχετικά µε την αρχή της
επικουρικότητας·

• (Αιτιολογική σκέψη 11) Σχετικά µε τη δήλωση της 2ας ∆εκεµβρίου 1987 του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ισπανίας όσον αφορά το προστεθέν αεροδρόµιο του
Γιβραλτάρ·
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• (Άρθρο 2) Σχετικά µε τον τοµέα εφαρµογής και τους ορισµούς: νέο κείµενο
σχετικά µε τη ρήτρα του αεροδροµίου του Γιβραλτάρ·

Αναπροσαρµογή των προθεσµιών :

• (Άρθρο 3, παράγραφος 4) Η 1η Ιανουαρίου 2003 είναι τώρα η ηµεροµηνία που
πρέπει να ληφθεί υπόψη για την έναρξη της τριετούς µεταβατικής περιόδου που
ισχύει για τα αεροδρόµια που καλύπτονται από αυτό το άρθρο·

• (Άρθρο 3, παράγραφος 5) Η 31η ∆εκεµβρίου 2003 είναι η προθεσµία για τη
µεταβατική περίοδο των αεροδροµίων που καλύπτονται από αυτό το άρθρο.

Άλλες αλλαγές :

• Αλλαγή ονοµασίας των πινάκων: ο πίνακας «1» µετονοµάζεται σε «Α1», ο
πίνακας 2 σε «B1»και ο πίνακας 3 σε «Γ1»·

• (Άρθρο 3, παράγραφος 2) Η αναφορά των πινάκων Α1 και Β1 διαγράφηκε

προκειµένου να επιτραπεί η συλλογή όλων των πινάκων που αναφέρονται στο
παράρτηµα Ι για τα αεροδρόµια µε άνω των 150.000µονάδων επιβατών ετησίως.
Η προηγούµενη έκδοση του κειµένου δεν απαιτούσε την αναγραφή του πίνακα
Γ1, ο οποίος ανακεφαλαιώνει την κυκλοφορία ενός αεροδροµίου, παρά µόνο για
τους µικρότερους αερολιµένες. ∆εδοµένου ότι ο πίνακας αυτός δεν µπορεί να
συναχθεί από τους πίνακες Α1 και Β1, είναι σηµαντικό να παρέχεται και για τους
µεγαλύτερους αερολιµένες, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η σύγκριση των
δεικτών που παρέχουν οι µικροί αερολιµένες µε εκείνους που παρέχουν οι

µεγάλοι αερολιµένες·

• (Άρθρο 3, παράγραφος 4) Αύξηση από 300.000σε 1.500.000µονάδες επιβατών
του κατώτατου ορίου κάτω του οποίου ένας αερολιµένας µπορεί να επωφεληθεί

τριετούς µεταβατικής περιόδου πριν διαβιβάσει τα πλήρη στοιχεία. Αυτό
αιτιολογείται ιδιαιτέρως µε την ταχύτατη ανάπτυξη ορισµένων αερολιµένων η

κυκλοφορία των οποίων αυξήθηκε σε µέγιστο βαθµό µετά την άφιξη
αεροπορικών εταιρειών µε χαµηλές τιµές. Οι αερολιµένες αυτοί, οι οποίοι
βρίσκονται γενικώς κάτω από το κατώτατο όριο του 1.500.000µονάδων επιβατών
ετησίως, δεν έχουν όλοι ενταχθεί στα βασικά συστήµατα εθνικής συλλογής

στατιστικών. Η ένταξή τους θα απαιτήσει ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα
συµβατό µε την τριετή µεταβατική περίοδο.

Αλλαγές στο παράρτηµα I :

Εκτός από ορισµένες µορφολογικές µικροαλλαγές µε σκοπό την αποσαφήνιση του

κειµένου, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ουσιαστικότερες αλλαγές :

• (Πίνακας A1) Η έκφραση «κωδικός αεροµεταφορέα» αντικαταστάθηκε από την
έκφραση «πληροφορίες σχετικά µε τον αεροµεταφορέα» µε επίπεδο

οµαδοποίησης και κωδικοποίηση που θα οριστούν σύµφωνα µε τη διαδικασία
επιτροπολογίας (άρθρο 11, παράγραφος 2). Ο κωδικός αεροµεταφορέα θεωρείται
πολύ ευαίσθητος, από εµπορική άποψη, από πολλές χώρες και, ως εκ τούτου, δεν
µπορεί να αποκαλύπτεται ούτε να διαβιβάζεται, υπό τη µορφή εµπιστευτικών
στοιχείων, στη Eurostat.Η συµβιβαστική λύση η οποία αποφασίστηκε καθιστά
υποχρεωτικό ένα υψηλότερο επίπεδο οµαδοποίησης που θα καθοριστεί σύµφωνα
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µε τη διαδικασία επιτροπολογίας. Μια δήλωση της Επιτροπής επισυνάπτεται εν
προκειµένω στα πρακτικά του Συµβουλίου (βλέπε κείµενο στο σηµείο 5).

• (Πίνακας B1) Όπως και για τον Πίνακα Α1, η έκφραση «κωδικός
αεροµεταφορέα» αντικαταστάθηκε από την έκφραση «πληροφορίες σχετικά µε
τον αεροµεταφορέα». Βλέπε επεξηγήσεις που παρέχονται ήδη για τον πίνακα Α1
παραπάνω.

• (Πίνακας Γ1) Η ένδειξη «µόνο ετήσια σύνολα» για το δείκτη «συνολικές
µετακινήσεις αεροσκαφών» διαγράφηκε προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στις
χώρες που παρέχουν αυτόν τον πίνακα σε τριµηνιαία ή µηνιαία βάση να παρέχουν
και αυτό το δείκτη σε τριµηνιαία ή µηνιαία βάση.

• (Κωδικοί, κωδικός αεροµεταφορέων) Η έκφραση αντικαταστάθηκε από την

έκφραση «πληροφορίες σχετικά µε τον αεροµεταφορέα» και η περιγραφή της
χρησιµοποιούµενης κωδικοποίησης αναπροσαρµόστηκε προκειµένου να επεξηγεί

ότι η κωδικοποίηση αυτή θα αποφασιστεί σύµφωνα µε τη διαδικασία
επιτροπολογίας.

Αλλαγές στο παράρτηµα ΙΙ (ορισµοί) :

Μόνο µορφολογικές αλλαγές που να µπορούν να γίνουν δεκτές από την Επιτροπή

πραγµατοποιήθηκαν σε αυτό το µέρος του παραρτήµατος ΙΙ, µε σκοπό να καταστούν
σαφέστεροι ορισµένοι ορισµοί και να αποφευχθεί η επανάληψη του ορισµού των

εννοιών.

3.4. Προβλήµατα που ανέκυψαν

Η υποχρεωτική διαβίβαση του κωδικού αεροµεταφορέα στην Επιτροπή θα ήταν
πολύ ενδιαφέρουσα, όχι µόνο προκειµένου να καταστεί δυνατή η ακριβής

παρακολούθηση της αγοράς (π.χ. ενόψει διαπραγµατεύσεων µε τρίτες χώρες), αλλά
και για λόγους ανάλυσης της ποιότητας των στοιχείων (π.χ. σε περίπτωση διαφορών
µεταξύ στατιστικών αντιπαραβολής που υποβάλλονται από δύο χώρες-εταίρους, η
σύγκριση ανά αεροπορική εταιρεία θα επέτρεπε καλύτερο εντοπισµό του

προβλήµατος).

Εντούτοις, η λύση που υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο να προσφύγει στη διαδικασία
επιτροπολογίας προκειµένου να καθοριστεί η κωδικοποίηση της έκφρασης
«πληροφορίες σχετικά µε την αεροπορική εταιρεία» φαίνεται να είναι αποδεκτή από
την Επιτροπή.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή διατυπώνει ευνοϊκή γνώµη για την κοινή θέση του Συµβουλίου, η οποία
εγκρίθηκε οµοφώνως.
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5. ∆ΗΛΩΣΗ

«∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι δεν σκοπεύει, για την κωδικοποίηση της µεταβλητής
«πληροφορίες σχετικά µε την αεροπορική εταιρεία», στους πίνακες Α1 και Β1 του

παραρτήµατος Ι, να συµπεριλάβει την υποχρέωση διαβίβασης του κωδικού της
αεροπορικής εταιρείας. Προβλέπεται ότι η µεταβλητή «πληροφορίες σχετικά µε την

αεροπορική εταιρεία» θα χρησιµοποιείται για τη συλλογή συγκεντρωτικότερων
πληροφοριών, όπως η χώρα στην οποία είναι εγγεγραµµένη η αεροπορική εταιρεία ή

εάν η αεροπορική εταιρεία εδρεύει ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση».


