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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιµοποιούν

κοινοτικούς αερολιµένες

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80, παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής, 1

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

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

                                                
1 ΕΕ C 103 Ε, 30.4.2002, σ. 351.
2 ΕΕ C 241, 7.10.2002, σ. 33.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Tο ψήφισµα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 1996 σχετικά µε

το αεροπορικό δυστύχηµα στις ακτές της ∆οµινικανής ∆ηµοκρατίας 1, επισηµαίνει την

ανάγκη να αναλάβει η Κοινότητα πιο ενεργό δράση και να καταστρώσει µια στρατηγική για

να βελτιωθεί η ασφάλεια των πολιτών της που ταξιδεύουν αεροπορικώς ή που κατοικούν

κοντά σε αερολιµένες.

(2) Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε

τίτλο «Κατάστρωση µιας κοινοτικής στρατηγικής για τη βελτίωση της ασφάλειας στις

αεροπορικές µεταφορές».

(3) Στην εν λόγω ανακοίνωση επισηµαίνεται σαφώς ότι η ασφάλεια µπορεί να βελτιωθεί

αποτελεσµατικά εφόσον εξασφαλισθεί ότι τα αεροσκάφη πληρούν απολύτως τα διεθνή

πρότυπα ασφαλείας που περιέχουν τα Παραρτήµατα της Σύµβασης για τη ∆ιεθνή Πολιτική

Αεροπορία, που υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 ∆εκεµβρίου 1944 («Σύµβαση του Σικάγου»).

(4) Προκειµένου να καθιερωθεί και να διατηρηθεί ένα υψηλό ενιαίο επίπεδο ασφάλειας της

πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη, θα πρέπει να εισαχθεί µια εναρµονισµένη προσέγγιση µε

σκοπό την αποτελεσµατική εφαρµογή των διεθνών προτύπων ασφαλείας στην Κοινότητα.

Προς το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να εναρµονισθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες των

επιθεωρήσεων διαδρόµου των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία προσγειώνονται σε

αερολιµένες των κρατών µελών.

                                                
1 ΕΕ C 65 της 4.3.1996, σ. 172.
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(5) Η εναρµονισµένη προσέγγιση για την αποτελεσµατική επιβολή αυτών των διεθνών προτύπων

από τα κράτη µέλη θα αποτρέψει τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. Μια κοινή αντιµετώπιση

των αεροσκαφών τρίτων χωρών που δεν συµµορφούνται µε τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας θα

ωφελήσει τη θέση των κρατών µελών.

(6) Τα αεροσκάφη που προσγειώνονται στα κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλλονται σε

επιθεώρηση όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

(7) Επιθεωρήσεις µπορεί επίσης να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε δειγµατοληπτική διαδικασία

σε αεροσκάφη για τα οποία δεν υπάρχει καµία ιδιαίτερη υπόνοια, υπό την προϋπόθεση ότι

τηρείται το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο. Ειδικότερα, οι επιθεωρήσεις αυτές θα πρέπει να

διεξάγονται άνευ διακρίσεων.

(8) Οι επιθεωρήσεις µπορούν να εντατικοποιούνται σε περίπτωση που ένα αεροσκάφος έχει

παρουσιάσει συχνά προβλήµατα στο παρελθόν, ή όταν ανήκει σε αεροπορική εταιρεία της

οποίας τα αεροσκάφη έχουν προσελκύσει συχνά την προσοχή.

(9) Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να διατίθενται σε όλα

τα υπόλοιπα κράτη µέλη και στην Επιτροπή έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι παρακολουθείται

αποτελεσµατικά κατά πόσον τα αεροσκάφη τρίτων χωρών πληρούν τα διεθνή πρότυπα

ασφαλείας.

(10) Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί, σε κοινοτική κλίµακα, µία διαδικασία

αξιολόγησης των αεροσκαφών τρίτων χωρών καθώς και οι σχετικοί µηχανισµοί συνεργασίας

µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, προκειµένου να ανταλλάσσονται

πληροφορίες.
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(11) Εξαιτίας του ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών που σχετίζονται µε την ασφάλεια, τα

κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο

προκειµένου να εξασφαλίζεται ο ενδεδειγµένος βαθµός εµπιστευτικότητας των πληροφοριών

που λαµβάνουν.

(12) Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος του κοινού να έχει πρόσβαση σε έγγραφα της Eπιτροπής,

όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Eπιτροπής 1, η Επιτροπή θα πρέπει να

θεσπίσει µέτρα για τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών και όρων προς τους

ενδιαφεροµένους.

(13) Στα αεροσκάφη για τα οποία απαιτούνται διορθωτικά µέτρα, θα πρέπει, όταν είναι σαφώς

επικίνδυνες οι ελλείψεις συµµόρφωσης που παρουσιάζουν, να απαγορεύεται η απογείωση

έως ότου αποκατασταθεί η συµµόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

(14) Ενδέχεται οι εγκαταστάσεις στον αερολιµένα επιθεώρησης να είναι τέτοιες ώστε να

υποχρεώσουν την αρµόδια αρχή να επιτρέψει στο αεροσκάφος να µεταβεί σε άλλον

ενδεδειγµένο αερολιµένα, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς

µετάβασης.

(15) Προκειµένου να εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται από την παρούσα οδηγία, η

Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 12 του κανονισµού (ΕΟΚ)

αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1991, για την εναρµόνιση τεχνικών

κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας. 2

                                                
1 ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43.
2 ΕΕ L 373, 31.12.1991, σ. 4. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2871/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 333, 29.12.2000, σ. 47).
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(16) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας Οδηγίας 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 1.

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει στην επιτροπή που έχει συσταθεί µε το άρθρο 12 του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91, τις στατιστικές και τις πληροφορίες που συλλέγονται στο

πλαίσιο άλλων κοινοτικών µέτρων για ειδικά περιστατικά τα οποία θα µπορούσαν να είναι

καθοριστικά για την αποκάλυψη ελλείψεων που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της

πολιτικής αεροπορίας.

(18) Είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών στο

πλαίσιο των Κοινών Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA) και της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης

Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC). Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι

υφιστάµενες ειδικές γνώσεις σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες Αξιολόγησης της Ασφάλειας των

Ξένων Αεροσκαφών (SAFA).

(19) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Αεροπορικής Ασφάλειας

(EASA) στην πολιτική για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, συµπεριλαµβανοµένης

της θέσπισης διαδικασιών µε σκοπό την καθιέρωση και τη διατήρηση ενός ενιαίου υψηλού

επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη.

(20) Ρυθµίσεις για µεγαλύτερη συνεργασία κατά τη χρήση του αερολιµένα του Γιβραλτάρ

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

Ηνωµένο Βασίλειο, σε Κοινή ∆ήλωση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών· οι

ρυθµίσεις αυτές δεν έχουν ακόµα τεθεί σε εφαρµογή,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L .......
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Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής και στόχος

1. Εντός του πλαισίου της συνολικής στρατηγικής της Κοινότητας για τη θέσπιση και τη

διατήρηση υψηλού ενιαίου επιπέδου ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας στην Ευρώπη, η

παρούσα οδηγία εισάγει µια εναρµονισµένη προσέγγιση για την αποτελεσµατική επιβολή διεθνών

προτύπων ασφαλείας µέσα στην Κοινότητα, µε την εναρµόνιση των κανόνων και διαδικασιών για

τις επιθεωρήσεις διαδρόµου αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία προσγειώνονται σε αερολιµένες

που βρίσκονται στα κράτη µέλη.

2. Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών, να

διενεργούν επιθεωρήσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και να απαγορεύουν ένα

συγκεκριµένο αεροσκάφος, να απαγορεύουν την απογείωσή του ή να επιβάλλουν προϋποθέσεις σε

οποιοδήποτε αεροσκάφος προσγειώνεται στους αερολιµένες τους, σύµφωνα µε το κοινοτικό και το

διεθνές δίκαιο.

3. Τα κρατικά αεροσκάφη, όπως ορίζουν στη Σύµβαση του Σικάγου, και τα αεροσκάφη

µέγιστου βάρους κατά την απογείωση κάτω των 5.700 kg που δεν χρησιµοποιούνται στις εµπορικές

αεροπορικές µεταφορές εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

4. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στον αερολιµένα του Γιβραλτάρ ουδόλως θίγει τις

νοµικές θέσεις του Βασιλείου της Ισπανίας, αφενός, και του Ηνωµένου Βασιλείου, αφετέρου, όσον

αφορά την αµφισβήτηση ως προς την κυριαρχία επί του εδάφους επί του οποίου ευρίσκεται ο

αερολιµένας.

5. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας 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 θα ενηµερώσουν το Συµβούλιο σχετικά

µε την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής αυτών των ρυθµίσεων.
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Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

α) «απαγόρευση απογείωσης», η ρητή απαγόρευση σε ένα αεροσκάφος να εγκαταλείψει έναν

αερολιµένα και η λήψη των µέτρων που είναι αναγκαία για την κράτησή του στο έδαφος·

β) «διεθνή πρότυπα ασφαλείας», τα πρότυπα ασφαλείας που περιέχει η Σύµβαση του Σικάγου

και τα Παραρτήµατά της, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της επιθεώρησης·

γ) «επιθεώρηση διαδρόµου», η εξέταση αεροσκάφους τρίτης χώρας σύµφωνα µε το

Παράρτηµα ΙΙ·

δ) «αεροσκάφος τρίτης χώρας», αεροσκάφος το οποίο δεν χρησιµοποιείται ή του οποίου η

λειτουργία δεν πραγµατοποιείται υπό τον έλεγχο αρµόδιας αρχής κράτους µέλους.

Άρθρο 3
Συλλογή πληροφοριών

Τα κράτη µέλη θέτουν σε εφαρµογή µηχανισµό συλλογής των πληροφοριών που θεωρούν χρήσιµες
για την επίτευξη του στόχου ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 1, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται :

(α) σηµαντικές πληροφορίες σχετικές µε θέµατα ασφαλείας οι οποίες προκύπτουν ιδίως από :
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− αναφορές κυβερνητών αεροσκαφών,

− αναφορές οργανισµών συντήρησης αεροσκαφών,

− αναφορές συµβάντων,

− πληροφορίες από άλλους οργανισµούς, ανεξάρτητους από τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών,

− καταγγελίες,

(β) πληροφορίες σχετικά µε µέτρα που έχουν ληφθεί ύστερα από επιθεώρηση διαδρόµου, όπως
είναι :

− η απαγόρευση απογείωσης αεροσκάφους,

− η απαγόρευση αεροσκάφους ή αεροµεταφορέα στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος,

− απαιτούµενα διορθωτικά µέτρα,

− επαφές µε την αρµόδια αρχή του αεροµεταφορέα,

(γ) πληροφορίες παρακολούθησης σχετικές µε τον αεροµεταφορέα, όπως είναι :

− διορθωτικά µέτρα που εφαρµόσθηκαν,

− οι καθ� υποτροπήν αποκλίσεις.

Οι πληροφορίες αυτές τηρούνται, µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου αναφοράς το οποίο περιέχει
τα θέµατα που προαναφέρθηκαν, κατά τη µορφή που καθορίζεται στο Παράρτηµα Ι.
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Άρθρο 4
Επιθεώρηση διαδρόµου

1. Κάθε κράτος µέλος θέτει σ� εφαρµογή τα κατάλληλα µέσα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι
τα αεροσκάφη τρίτων χωρών τα οποία προσγειώνονται σε οποιονδήποτε αερολιµένα του
ανοικτό στη διεθνή αεροπορική κυκλοφορία και για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν
πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας υπόκεινται σε επιθεωρήσεις διαδρόµου. Κατά την
εφαρµογή των διαδικασιών αυτών, η αρµόδια αρχή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στα
αεροσκάφη :

− για τα οποία έχει λάβει πληροφορίες που αφορούν κακή συντήρηση ή εµφανή βλάβη ή
ελαττώµατα,

− για τα οποία έχουν αναφερθεί αντικανονικοί ελιγµοί τους από το χρόνο εισόδου στον
εναέριο χώρο κράτους µέλους, µε αποτέλεσµα πρόκληση σοβαρών ανησυχιών ως προς
την ασφάλεια,

− τα οποία, σε παλαιότερη επιθεώρηση διαδρόµου, παρουσίασαν ελλείψεις που
προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες ότι δεν ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα
ασφαλείας και για τα οποία το κράτος µέλος ανησυχεί ότι, ενδεχοµένως, τα ελαττώµατα
δεν έχουν διορθωθεί,

− για τα οποία υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι αρµόδιες αρχές της χώρας
νηολόγησής τους δεν ασκούν ενδεχοµένως ορθή εποπτεία ασφαλείας, ή

− για τα οποία οι πληροφορίες που συλλέγονται δυνάµει του άρθρου 3 δηµιουργούν
ανησυχίες σχετικά µε τον αεροµεταφορέα ή για τα οποία, σε παλαιότερη επιθεώρηση
διαδρόµου ενός αεροσκάφους χρησιµοποιούµενου από τον ίδιο αεροµεταφορέα,
αναφέρθηκαν ελλείψεις.
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2. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίσουν κανόνες για τη διενέργεια επιθεωρήσεων διαδρόµου

µέσω της διαδικασίας των επιτόπιων ελέγχων ακόµη και εάν δεν υπάρχουν συγκεκριµένες

υπόνοιες, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί είναι σύµφωνοι µε το κοινοτικό και το διεθνές

δίκαιο. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή διεξάγεται µε αµερόληπτο τρόπο.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι θα εφαρµόζονται κατάλληλες επιθεωρήσεις διαδρόµου και

άλλα µέτρα επιτήρησης, όπως αποφασίζονται στα πλαίσια του άρθρου 8, παράγραφος 3.

4. Η επιθεώρηση διαδρόµου διενεργείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο

Παράρτηµα II και µε τη χρήση εντύπου αναφοράς επιθεώρησης διαδρόµου, το οποίο περιέχει

τουλάχιστον τα θέµατα που περιγράφονται στο έντυπο το προσαρτηµένο στο Παράρτηµα II. Μετά

την ολοκλήρωση της επιθεώρησης διαδρόµου, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ή εκπρόσωπος του

αεροµεταφορέα ενηµερώνεται για τα ευρήµατα της επιθεώρησης διαδρόµου και, εφόσον έχουν

διαπιστωθεί σηµαντικά ελαττώµατα, η αναφορά αποστέλλεται στον αεροµεταφορέα του

αεροσκάφους και στις ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές.

5. Κατά τη διενέργεια επιθεώρησης διαδρόµου βάσει της παρούσας οδηγίας, η ενδιαφερόµενη

αρµόδια αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφεύγεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση

του επιθεωρούµενου αεροσκάφους.

Άρθρο 5

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών συµµετέχουν σε αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Οι

πληροφορίες αυτές, εφόσον το ζητήσει αρµόδια αρχή, περιλαµβάνουν κατάλογο αερολιµένων του

ενδιαφερόµενου κράτους µέλους οι οποίοι είναι ανοικτοί στη διεθνή εναέρια κυκλοφορία, µε

ένδειξη, ανά ηµερολογιακό έτος, του αριθµού των επιθεωρήσεων διαδρόµου που έχουν διενεργηθεί

και του αριθµού των κινήσεων αεροσκαφών τρίτων χωρών σε κάθε αερολιµένα του

προαναφερόµενου καταλόγου.
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2. Όλες οι τυποποιηµένες αναφορές που αναφέρονται στο άρθρο 3 και οι αναφορές

επιθεώρησης διαδρόµου που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 4, τίθενται, αµελλητί, στη

διάθεση της Επιτροπής και, εφόσον το ζητήσουν, στη διάθεση των αρµόδιων αρχών των κρατών

µελών.

3. Εφόσον από τυποποιηµένη αναφορά διαφαίνεται ότι πιθανόν απειλείται η ασφάλεια ή εφόσον

σε αναφορά επιθεώρησης διαδρόµου επισηµαίνεται ότι αεροσκάφος δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα

ασφαλείας και µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, η αναφορά διαβιβάζεται αµελλητί σε

κάθε αρµόδια αρχή των κρατών µελών και στην Επιτροπή.

Άρθρο 6
Προστασία και διάδοση των πληροφοριών

1. Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε

να εξασφαλίζεται η δέουσα εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαµβάνουν κατ� εφαρµογή

του άρθρου 5. Χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές µόνον για τους σκοπούς της παρούσας

οδηγίας.

2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει κατ� έτος συγκεντρωτική έκθεση πληροφοριών διαθέσιµων στο κοινό

στην οποία περιλαµβάνεται ανάλυση των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί σύµφωνα µε το

άρθρο 5. Στην εν λόγω ανάλυση, δεν περιλαµβάνονται αναγνωριστικά στοιχεία όσον αφορά τις

πηγές αυτών των πληροφοριών.

3. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα της Επιτροπής, όπως

προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, η Επιτροπή θεσπίζει, µε δική της πρωτοβουλία

και σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10, παράγραφος 2, µέτρα για τη διάδοση προς τα

ενδιαφερόµενα µέρη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθώς και τους

σχετικούς όρους. Τα εν λόγω µέτρα, τα οποία µπορούν να είναι γενικής φύσεως ή εξατοµικευµένα,

βασίζονται στην ανάγκη :
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− να παρέχονται σε πρόσωπα και οργανισµούς οι πληροφορίες που τους χρειάζονται για

τη βελτίωση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας,

− να περιορίζεται η διάδοση των πληροφοριών στις απολύτως απαραίτητες για τους

σκοπούς του χρήστη πληροφορίες προκειµένου να εξασφαλίζεται η δέουσα

εµπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών.

4. Όποτε τυχόν πληροφορίες για τις ελλείψεις αεροσκάφους παρέχονται εκουσίως, οι αναφορές

της επιθεώρησης διαδρόµου που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 4, δεν περιλαµβάνουν

αναγνωριστικά στοιχεία όσον αφορά τις πηγές αυτών των πληροφοριών.

Άρθρο 7
Απαγόρευση απογείωσης αεροσκάφους

1. Όταν η µη συµµόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας θέτει σαφώς σε κίνδυνο την

ασφάλεια της πτήσης, θα πρέπει να λαµβάνονται από τον αεροµεταφορέα του αεροσκάφους µέτρα

διορθωτικά των ελλείψεων πριν από την αναχώρηση της πτήσης. Εάν η αρµόδια για τη διενέργεια

της επιθεώρησης διαδρόµου αρχή εκτιµά ότι τα διαρθρωτικά µέτρα δεν θα έχουν εφαρµοσθεί πριν

από την πτήση, απαγορεύει την απογείωση του αεροσκάφους µέχρις ότου εξαλειφθεί ο κίνδυνος,

και ενηµερώνει αµέσως τις αρµόδιες αρχές του συγκεκριµένου αεροµεταφορέα και του κράτους

νηολόγησης του αεροσκάφους.

2. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους που διενεργεί την επιθεώρηση διαδρόµου, σε

συνεργασία µε το κράτος το υπεύθυνο για τη λειτουργία του συγκεκριµένου αεροσκάφους ή το

κράτος νηολόγησης του αεροσκάφους, µπορεί να καθορίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις υπό τις

οποίες θα µπορούσε να επιτραπεί στο αεροσκάφος να πραγµατοποιήσει ασφαλή πτήση σε

αερολιµένα στον οποίο οι ελλείψεις είναι δυνατόν να διορθωθούν. Εάν οι ελλείψεις έχουν επίπτωση

στην εγκυρότητα του Πιστοποιητικού Πλοϊµότητας του αεροσκάφους, η απαγόρευση απογείωσης

µπορεί να αρθεί µόνον εφόσον το κράτος ή τα κράτη από τον εναέριο χώρο των οποίων πρόκειται

να διέλθει το αεροσκάφος δώσουν στον αεροµεταφορέα τη σχετική άδεια.
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Άρθρο 8

Μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας και µέτρα εφαρµογής

1. Τα κράτη µέλη αναφέρουν στην Επιτροπή τα επιχειρησιακά µέτρα που λαµβάνουν

προκειµένου να τηρήσουν τις απαιτήσεις των άρθρων 3, 4 και 5.

2. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται δυνάµει της παραγράφου 1, η Επιτροπή µπορεί,

σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζει το άρθρο 10, παράγραφος 2, να λαµβάνει ενδεδειγµένα

µέτρα προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή των άρθρων 3, 4 και 5, όπως είναι τα εξής :

− να καταρτίσει κατάλογο των προς συλλογή πληροφοριών,

− να προσδιορίσει λεπτοµερώς το περιεχόµενο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων

διαδρόµου,

− να προσδιορίσει τη µορφή αποθήκευσης και διάδοσης των δεδοµένων,

− να συστήσει ή να υποστηρίξει τα αρµόδια όργανα για τη διαχείριση ή τη λειτουργία των

µέσων που είναι αναγκαία για τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών.

3. Με βάση τις πληροφορίες που έχουν παραληφθεί δυνάµει των άρθρων 3, 4 και 5, και

σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζει το άρθρο 10, παράγραφος 2, είναι δυνατόν να

αποφασισθεί µια ενδεδειγµένη επιθεώρηση διαδρόµου και άλλα µέτρα επιτήρησης, ιδίως

συγκεκριµένου αεροµεταφορέα ή αεροµεταφορέων µιας συγκεκριµένης τρίτης χώρας, µέχρις ότου

η αρµόδια αρχή της τρίτης αυτής χώρας θεσπίσει ικανοποιητική ρύθµιση για διορθωτικά µέτρα.
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4. Η Επιτροπή µπορεί να λάβει τυχόν ενδεδειγµένα µέτρα για να συνεργασθεί µε τρίτες χώρες

και να τις συνδράµει προκειµένου να βελτιώσουν τις δυνατότητες της εποπτείας ασφάλειας των

αεροµεταφορών τους.

Άρθρο 9

Επιβολή απαγόρευσης ή προϋποθέσεων άσκησης δραστηριότητας

Εφόσον κράτος µέλος αποφασίσει να επιβάλει απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας ή

προϋποθέσεις άσκησης δραστηριότητας από τους αερολιµένες του σε συγκεκριµένο

αεροµεταφορέα ή αεροµεταφορείς συγκεκριµένης τρίτης χώρας, και µέχρις ότου η αρµόδια αρχή

της τρίτης αυτής χώρας θεσπίσει ικανοποιητικές ρυθµίσεις για διορθωτικά µέτρα :

(α) το εν λόγω κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα µέτρα που έλαβε, η οποία και

διαβιβάζει τις πληροφορίες στα υπόλοιπα κράτη µέλη,

(β) η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10,

παράγραφος 3, µπορεί να εκδώσει σύσταση προς τα άλλα κράτη µέλη να επεκτείνουν στους

αερολιµένες που βρίσκονται στο έδαφός τους τα µέτρα τα οποία έχουν κοινοποιηθεί δυνάµει

του στοιχείου α).

Άρθρο 10

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί από το άρθρο 12 του

κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 3922/91.
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2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

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

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ καθορίζεται

σε τρεις µήνες.

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της

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

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

5. Η Επιτροπή µπορεί ακόµη να ζητά τη γνώµη της προαναφερόµενης επιτροπής για

οποιοδήποτε θέµα σχετιζόµενο µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 11

Εφαρµογή

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία µέχρι τις ..... ∗∗∗∗ . Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή

σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

                                                
∗∗∗∗ Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 12

Τροποποίηση Παραρτηµάτων

Τα Παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας µπορούν να τροποποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία

που αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Έκθεση

Μέχρι τις ...... (*), η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας,

και ιδίως σχετικά µε το άρθρο 9, στην οποία, µεταξύ άλλων, λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στα

κοινοτικά και τα διεθνή fora. Η έκθεση µπορεί να συνοδεύεται από προτάσεις τροποποίησης της

παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                
(*) Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 15

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εθνική Αεροπορική Αρχή (Ονοµασία)

(Κράτος)

SAFA

Τυποποιηµένη Αναφορά
1ΑΡΙΘ.: _._._._._._._._-._._-._._._._

2Πηγή:.............................. SR
3Ηµεροµ.: ........................ ._._._._._._._ 4 Τόπος: ......................_._._._
5 (δεν χρησιµοποιείται)

6Αεροµεταφορέας: ................................. _._._ 7Αριθ. AOC: 

................................................................. _._._._._._._._._._._._._._
8Χώρα: .................................................... _._

9∆ροµολόγιο: από ................._._._._ 10Αριθµός πτήσης : ._._._._._._._._
11∆ροµολόγιο: προς .............._._._._ 12Αριθµός πτήσης: .._._._._._._._._.

13Ναυλωµένο από τον αεροµεταφορέα*: _._._ 14Χώρα ναύλωσης:.._._

* (όπου ισχύει)

15Τύπος αεροσκάφους........._._._._ 16Σήµα νηολόγησης_._._._._._._._.
17Αριθ. κατασκευής ._._._._._._._._._.

18Πλήρωµα πτήσης: Κράτος έκδοσης αδείας:.............. ......._._
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19Παρατηρήσεις:

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

20Ληφθέντα µέτρα:

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

21 (δεν χρησιµοποιείται)

22Ονοµατεπώνυµο εθνικού συντονιστή

23Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

I. Η επιθεώρηση διαδρόµου θα πρέπει να καλύπτει όλα ή ορισµένα από τα ακόλουθα θέµατα,
αναλόγως του διαθέσιµου χρόνου.

1. Ελέγχεται η ύπαρξη και η ισχύς των απαραίτητων εγγράφων για διεθνείς πτήσεις όπως :
πιστοποιητικό νηολόγησης, ηµερολόγιο αεροσκάφους, πιστοποιητικό πλοϊµότητας,
άδειες πληρώµατος, άδεια ασυρµάτου, κατάλογος επιβατών και εµπορευµάτων.

2. Ελέγχεται εάν η σύνθεση και τα τυπικά προσόντα του πληρώµατος πτήσης πληρούν τις
απαιτήσεις του Παραρτήµατος 1 και του Παραρτήµατος 6 της Σύµβασης του Σικάγου
(Παραρτήµατα ∆ΟΠΑ).

3. Ελέγχονται τα επιχειρησιακά έγγραφα (δεδοµένα πτήσης, επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης,
τεχνικό ηµερολόγιο) και προετοιµασίας της πτήσης που απαιτούνται ώστε να
αποδεικνύεται ότι η πτήση έχει προετοιµασθεί σύµφωνα µε το Παράρτηµα 6 της
∆ΟΠΑ.

4. Ελέγχεται η ύπαρξη και η κατάσταση των στοιχείων που απαιτούνται για τη διεθνή
αεροναυτιλία σύµφωνα µε το Παράρτηµα 6 της ∆ΟΠΑ.

− Πιστοποιητικό αεροµεταφορέα (AOC)

− Πιστοποιητικό εκποµπών και θορύβου

− Εγχειρίδιο λειτουργίας (συµπεριλαµβανοµένου του καταλόγου ελάχιστου εξοπλισµού)

και εγχειρίδιο πτήσης

− Εξοπλισµός ασφαλείας
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− Εξοπλισµός ασφαλείας θαλάµου επιβατών

− Εξοπλισµός απαραίτητος για τη συγκεκριµένη πτήση, συµπεριλαµβανόµενου του

εξοπλισµού ραδιοεπικοινωνίας και ραδιοπλοΐας

− Καταγραφείς δεδοµένων πτήσεως.

5. Ελέγχεται εάν η κατάσταση του αεροσκάφους και του εξοπλισµού του

(συµπεριλαµβανοµένων βλαβών και επισκευών) διασφαλίζει τη συνεχή συµµόρφωση

προς τα πρότυπα του Παραρτήµατος 8 της ∆ΟΠΑ.

II. Μετά την επιθεώρηση διαδρόµου, συντάσσεται αναφορά επιθεώρησης, η οποία περιλαµβάνει

τις τυποποιηµένες γενικές πληροφορίες που περιγράφονται ανωτέρω και κατάλογο των

στοιχείων που ελέγχθηκαν, στον οποίο αναφέρεται, για καθένα από τα εν λόγω στοιχεία, εάν

παρατηρήθηκαν ελλείψεις ή οποιαδήποτε συγκεκριµένη παρατήρηση κρίνεται αναγκαία.
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 Εθνική Αεροπορική Αρχή (Ονοµασία)

 (Κράτος)

 SAFA

 Αναφορά Επιθεώρησης ∆ιαδρόµου
 1ΑΡΙΘ: _._._._._._._._-_._-._._._._

 2Πηγή: RI

 3Ηµεροµηνία: _._._._._._._ 4Τόπος: ...................._._._._

 5Τοπική ώρα: _._:_._

 

 6Αεροµεταφορέας: ..................................._._._ 7 Αριθ. ΑOC: 

..................................................................._._._._._._._._._._._._._._

 8Χώρα: ......................................................_._

 

 9∆ροµολόγιο: από ....................................._._._._ 10Αριθ. πτήσης : ....._._._._._._._._._

 11∆ροµολόγιο: προς .................................._._._._ 12Αριθ. πτήσης : ....._._._._._._._._._

 

 13Ναυλωµένο από αεροµεταφορέα*.......... .......... _._._ 14Χώρα ναύλωσης :._._

 * (όπου ισχύει)

 

 15Τύπος αεροσκάφους.............................._._._._ 16Σήµα νηολόγησης _._._._._._._._._

 17Αριθµός κατασκευής _._._._._._._._._

 

 18Πλήρωµα πτήσης: Κράτος έκδοσης αδείας:.............. ......._._
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 19Παρατηρήσεις:

 Κωδικός/Πρότυπο/Παρατήρηση

 _._._ _                                                                    .

 _._._ _                                                                    .

 _._._ _                                                                    .

 _._._ _                                                                    .

 _._._ _                                                                    .

 _._._ _                                                                    .

 _._._ _                                                                    .

 _._._ _                                                                    .

 _._._ _                                                                    .

 

 20Ληφθέντα µέτρα:

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

                                                                                                                                                           .

 

 21Ονοµατεπώνυµο επιθεωρητή:                                                            .

 

 Η παρούσα αναφορά αποτελεί ένδειξη των στοιχείων που διαπιστώθηκαν κατά τη συγκεκριµένη

επιθεώρηση και δεν πρέπει να θεωρείται απόδειξη της καταλληλότητας του αεροσκάφους για την

πραγµατοποίηση της προγραµµατισµένης πτήσης.

 22Ονοµατεπώνυµο εθνικού συντονιστή

 

 

 23Υπογραφή
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 Εθνική Αεροπορική Αρχή (Ονοµασία)

 (Κράτος)
 Στοιχείο  Ελέγχθηκε  Παρατήρηση
 Α. Θάλαµος διακυβέρνησης

 Γενικά
   

1. Γενική κατάσταση........ ............................................................................................................... 1  1  
2. Έξοδος κινδύνου ......... ............................................................................................................... 2  2  
3. Eξοπλισµός.................. ............................................................................................................... 3  3  

 Έγγραφα     
4. Εγχειρίδια ..... ............. ............................................................................................................... 4  4  
5. Κατάλογοι ελέγχου....... ............................................................................................................... 5  5  
6. Χάρτες ραδιοπλοΐας..................................................................................................................... 6  6  
7. Κατάλογος ελάχιστου εξοπλισµού ................................................................................................ 7  7  
8. Πιστοποιητικό νηολόγησης .......................................................................................................... 8  8  
9. Πιστοποιητικό θορύβου (κατά περίπτωση)................................................................................... 9  9  
10. Πιστοποιητικό αεροµεταφορέα ή ισοδύναµο έγγραφο .................................................................. 10  10  
11. Άδεια ασυρµάτου ......... ............................................................................................................... 11  11  
12. Πιστοποιητικό πλοϊµότητας ......................................................................................................... 12  12  

 Στοιχεία πτήσης      
13. Επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης ...................................................................................................... 13  13  
14. Κατανοµή φορτίου ....... ............................................................................................................... 14  14  

 Εξοπλισµός ασφαλείας     
15. Πυροσβεστήρες χειρός................................................................................................................. 15  15  
16. Σωσίβια /σχεδία επίπλευσης ........................................................................................................ 16  16  
17. Ιµάντες .......... ............. ............................................................................................................... 17  17  
18. Εξοπλισµός οξυγόνου .. ............................................................................................................... 18  18  
19. Αναλάµποντες φανοί.... ............................................................................................................... 19  19  

 Πλήρωµα πτήσης     
20. Πλήρωµα πτήσης ......... ............................................................................................................... 20  20  

 Ηµερολόγιο πτήσης / Tεχνικό ή ισοδύναµο ηµερολόγιο     
21. Ηµερολόγιο πτήσης...... ............................................................................................................... 21  21  
22. Πιστοποιητικό συντήρησης .......................................................................................................... 22  22  
23. Ελάττωµα εν αναµονή επισκευής ................................................................................................. 23  23  
24. Επιθεώρηση πριν από την πτήση.................................................................................................. 24  24  
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 B. Ασφάλεια / Θάλαµος επιβατών    
1. Γενική εσωτερική κατάσταση....................................................................................................... 1  1  
2. Κάθισµα υπευθύνου θαλάµου 2  2  
3. Κουτί πρώτων βοηθειών / Κουτί επείγουσας ιατρικής βοήθειας................................................... 3  3  
4. Πυροσβεστήρες χειρός................................................................................................................. 4  4  
5. Σωσίβια / Σχεδίες επίπλευσης...................................................................................................... 5  5  
6. Ζώνες ασφαλείας......... ............................................................................................................... 6  6  
7. Έξοδοι κινδύνου, φωτισµός και επιγραφές, Ηλεκτρικοί φακοί ..................................................... 7  7  
8. Ολισθητήρες / Σωσίβιες λέµβοι (ως απαιτούνται) ........................................................................ 8  8  
9. Παροχή οξυγόνου (Πλήρωµα και επιβάτες) ................................................................................. 9  9  
10. Οδηγίες ασφαλείας ...... ............................................................................................................... 10  10  
11. Ικανός αριθµός µελών πληρώµατος θαλάµου επιβατών ............................................................... 11  11  
12. Πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου ................................................................................................ 12  12  
13. Ασφάλεια αποσκευών επιβατών ................................................................................................... 13  13  
14. Ικανός αριθµός θέσεων καθηµένων ............................................................................................. 14  14  

    
 Γ. Κατάσταση αεροσκάφους    

1. Γενική εξωτερική κατάσταση ....................................................................................................... 1  1  
2. Θύρες και ανοίγµατα ... ............................................................................................................... 2  2  
3. Χειριστήρια πτήσης...... ............................................................................................................... 3  3  
4. Τροχοί και ελαστικά .... ............................................................................................................... 4  4  
5. Σύστηµα προσεδάφισης ............................................................................................................... 5  5  
6. Φωλεά τροχού ............. ............................................................................................................... 6  6  
7. Ακροφύσια εισαγωγής και εξαγωγής ............................................................................................ 7  7  
8. Πτερύγια στροβίλου ..... ............................................................................................................... 8  8  
9. Έλικες ........... ............. ............................................................................................................... 9  9  
10. Εµφανείς επισκευές ..... ............................................................................................................... 10  10  
11. Εµφανείς µη επισκευασθείσες βλάβες .......................................................................................... 11  11  
12. ∆ιαρροή......... ............. ............................................................................................................... 12  12  

    
 ∆. Φορτίο    

1. Γενική κατάσταση διαµερίσµατος φορτίου ................................................................................... 1  1  
2. Επικίνδυνα εµπορεύµατα ............................................................................................................. 2  2  
3. Ασφάλεια φορτίου κατά την πτήση ............................................................................................... 3  3  

    

=====================
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 13 Ιουνίου 2003

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα
οποία χρησιµοποιούν κοινοτικούς αερολιµένες
- ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Προθεσµία διαβούλευσης : 9.6.2003

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. Εισαγωγή

Στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ), το Συµβούλιο κατέληξε

στις 27/28 Μαρτίου 2003 σε πολιτική συµφωνία ως προς την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα

οποία χρησιµοποιούν κοινοτικούς αερολιµένες.

Στόχος της οδηγίας είναι η εισαγωγή µιας εναρµονισµένης προσέγγισης µε σκοπό την

αποτελεσµατική εφαρµογή των διεθνών προτύπων ασφαλείας εντός της Κοινότητας µέσω της

εναρµόνισης των κανόνων και των διαδικασιών για τις επιθεωρήσεις διαδρόµου των αεροσκαφών

τρίτων χωρών τα οποία προσγειώνονται σε αερολιµένες των κρατών µελών.

Για τον καθορισµό της θέσης του, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τη γνώµη που διατύπωσε το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, καθώς και τη γνώµη της Οικονοµικής και

Κοινωνικής Επιτροπής.

ΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης

1. Γενικά

Υπενθυµίζεται ότι το κείµενο της πρότασης της Επιτροπής εµπνέεται σε µεγάλο βαθµό από την

κοινή θέση1 που καθόρισε το Συµβούλιο στα πλαίσια προγενέστερης νοµοθετικής εργασίας για το

ίδιο θέµα η οποία, τελικά, δεν ολοκληρώθηκε λόγω του ζητήµατος του Γιβραλτάρ. Υπό τις

περιστάσεις αυτές, το Συµβούλιο θα µπορούσε να συµφωνήσει ευθύς εξαρχής µε ορισµένα στοιχεία

της πρότασης της Επιτροπής. Εντούτοις, το Συµβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει το κείµενο της

παρούσας πρότασης σε µερικά µόνο σηµεία, µε σκοπό κυρίως να το καταστήσει απλούστερο,

σαφέστερο και πιο ευνόητο. Οι τροποποιήσεις προέκυψαν σε πολλές περιπτώσεις από τροπολογίες

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις τις οποίες εισήγαγε το Συµβούλιο έχουν ως εξής:

                                                
1 Κοινή θέση 37/98 της 4ης Ιουνίου 1998, ΕΕ C 227 της 20ής Ιουλίου 1998, σ. 18.
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•  Το άρθρο 1 (Στόχος) και το άρθρο 2 (Πεδίο εφαρµογής) συµπτύσσονται σε ενιαίο άρθρο 1

(Πεδίο εφαρµογής και στόχος). Το Συµβούλιο ενίσχυσε τη διάταξη που ορίζει ότι η οδηγία

δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να διενεργούν επιθεωρήσεις που δεν καλύπτονται

από την υπό συζήτηση οδηγία, να απαγορεύουν την απογείωση, να επιβάλλουν απαγόρευση ή

να επιβάλλουν όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος προσγειώνεται στους αερολιµένες τους,

σύµφωνα µε το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο (άρθρο 1 παράγραφος 2). Με την

τροποποίηση αυτή επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εξακολουθήσουν να διενεργούν ελέγχους

ασφαλείας σε κοινοτικά αεροσκάφη, στα πλαίσια των διατάξεων του κοινοτικού και του

διεθνούς δικαίου, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της

οδηγίας σε αυτά τα αεροσκάφη, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να προσκρούσει σε νοµικά

προβλήµατα.

•  Άρθρο 4 (Επιθεώρηση διαδρόµου): η νέα παράγραφος 2 επιτρέπει στα κράτη µέλη να

θεσπίζουν κανόνες για τη διενέργεια επιθεωρήσεων διαδρόµου µέσω της διαδικασίας των

επιτόπιων ελέγχων ακόµη και εάν δεν υπάρχουν συγκεκριµένες υπόνοιες, υπό τον όρο ότι οι

θεσπιζόµενοι κανόνες είναι σύµφωνοι µε το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο και ότι η

διαδικασία διεξάγεται χωρίς διακρίσεις. Η παράγραφος αυτή εισήχθη για να ληφθεί υπόψη η

τροπολογία 16 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία έγινε δεκτή µε ιδιαίτερη ικανοποίηση

από το Συµβούλιο.

•  Άρθρο 6 (Προστασία και διάδοση των πληροφοριών):

- Η πρώτη παράγραφος ευθυγραµµίστηκε µε τη διατύπωση του άρθρου 8, παράγραφος 1

της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αναφορά

περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (2000/0343 COD), βάσει των συµφωνηθέντων

στις 9 Απριλίου 2003 στα πλαίσια της επιτροπής συνδιαλλαγής.

- Η δεύτερη παράγραφος τροποποιήθηκε κατά τρόπον ώστε, αντί να δηµοσιεύονται

πληροφορίες για το κοινό ανά εξάµηνο στα κράτη µέλη, αναλαµβάνει η Επιτροπή «να

δηµοσιεύει κατ'έτος συγκεντρωτική έκθεση πληροφοριών διαθέσιµων στο κοινό, στην

οποία συµπεριλαµβάνεται ανάλυση των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί σύµφωνα

µε το άρθρο 5. Στην εν λόγω ανάλυση παραλείπονται οιαδήποτε αναγνωριστικά

στοιχεία των πηγών αυτών των πληροφοριών».
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- Η τρίτη παράγραφος, η οποία παραπέµπει στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για

την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του

Συµβουλίου και της Επιτροπής, 1 εµπνέεται επίσης σε σηµαντικό βαθµό από την

οδηγία για την αναφορά περιστατικών, ιδίως από το άρθρο 7 παράγραφος 2.

•  Άρθρο 7 (Απαγόρευση απογείωσης αεροσκάφους): η διατύπωση του άρθρου αυτού

τροποποιήθηκε µε σκοπό να ληφθεί υπόψη η διεθνής πρακτική στον εν λόγω τοµέα.

•  Άρθρο 9 (Επιβολή απαγόρευσης ή προϋποθέσεων άσκησης δραστηριότητας): Το

Συµβούλιο αποφάσισε να προβεί στην τροποποίηση του εν λόγω άρθρου µε στόχο να

δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα διατύπωσης συστάσεων προς τα κράτη µέλη

σχετικά µε την επέκταση στους αερολιµένες που βρίσκονται στο έδαφός τους ενός

µέτρου που επέβαλε κάποιο κράτος µέλος κατά συγκεκριµένου αεροµεταφορέα ή κατά

αεροµεταφορέων συγκεκριµένης τρίτης χώρας. Κατά την άποψη του Συµβουλίου, η

τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία ώστε να διασφαλίζεται ο εξισορροπηµένος

καταµερισµός αρµοδιοτήτων µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών σε θέµατα

ασφάλειας.

•  Άρθρο 11 (Εφαρµογή): Η προθεσµία εφαρµογής της οδηγίας παρατείνεται σε 3 έτη.

2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Όσον αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο προσπάθησε να τις

ενσωµατώσει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Εντούτοις, σε ορισµένες περιπτώσεις δεν κατέστη

δυνατό να ενσωµατωθεί αυτούσια κάποια τροπολογία, καθότι τα σχετικά κείµενα είχαν

τροποποιηθεί ριζικά ή εντελώς διαγραφεί.

                                                
1 ΕΕ L 145, 31.05.2001, σ. 43.
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Υπό τις περιστάσεις αυτές, το Συµβούλιο µπόρεσε να δεχθεί την ενσωµάτωση, αυτολεξεί ή

κατ'ουσίαν, των εξής τροπολογιών (εν όλω ή εν µέρει) :

αριθ. 2 - βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2,

αριθ. 4 - βλ. αιτιολογική σκέψη 4,

αριθ. 5 - βλ. αιτιολογική σκέψη 5,

αριθ. 8 - βλ. αιτιολογική σκέψη 19,

αριθ. 9 - βλ. αιτιολογική σκέψη 7,

αριθ. 11 - βλ. αιτιολογική σκέψη 17,

αριθ. 12 - βλ. αιτιολογική σκέψη 18,

αριθ. 13 και 16 - βλ. άρθρο 4 παράγραφος 2,

αριθ. 18 και 20 - βλ. άρθρο 6 παράγραφος 2.

ΙΙΙ. Συµπέρασµα

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι τo κείµενo της κοινής θέσης του είναι κατάλληλο και ισόρροπο. Όσον

αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση, το Συµβούλιο

διαπιστώνει ότι οι περισσότερες από αυτές έχουν ενσωµατωθεί - ως προς το στόχο ή το πνεύµα, εν

όλω ή εν µέρει - στην κοινή θέση. Εποµένως, το Συµβούλιο φρονεί ότι το κείµενο της κοινής του

θέσης διασφαλίζει κατά πολύ τον επιδιωκόµενο στόχο αυτών των τροπολογιών.

__________________
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OC 346

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
Θέµα : ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Έγκριση της κοινής θέσης του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσης της
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιµοποιούν
κοινοτικούς αερολιµένες
- ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : ∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

1. Στις 14 Ιανουαρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για την ανωτέρω οδηγία 1.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 17 Ιουλίου 2002 2 .

3. Η Επιτροπή Περιφερειών, της οποίας ζητήθηκε η γνώµη, αποφάσισε να µη γνωµοδοτήσει 3.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Σεπτεµβρίου 2002 4 .

                                                
1 ΕΕ C 103 E, 30.4.2002, σελ. 351.
2 ΕΕ C 241, 7.10.2002, σελ. 33. ΕΕ C 241, 7.10.2002, σελ. 33.
3 Επιστολή της 25ης Μαρτίου 2002.
4 ∆εν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
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5. Το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να δεχθεί πλήρως τη γνώµη του Κοινοβουλίου και για το

λόγο αυτό επέλεξε να χαράξει κοινή θέση. Κατά τη σύνοδό του στις 27/28 Μαρτίου 2003, το

Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε αυτή την κοινή θέση.

6. Εφόσον αυτή η κοινή θέση έχει διατυπωθεί οριστικά από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς και

εφόσον επιβεβαιωθεί από την ΕΜΑ, προτείνεται στο Συµβούλιο :

- να εγκρίνει την κοινή θέση όπως παρατίθεται στο έγγραφο 8478/03 AVIATION

75 CODEC 475 OC 211,

- να διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της

Συνθήκης ΕΚ, την κοινή θέση του Συµβουλίου, συνοδευόµενη από το σκεπτικό

του Συµβουλίου που περιέχεται στο έγγρ. 8478/03 ADD 1 AVIATION 75

CODEC 475 OC 211,

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

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 (ADD 1) του παρόντος σηµειώµατος.

_____________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2003 (06.06)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0014(COD)

10068/03
ADD 1

AVIATION 120
CODEC 764
OC 346

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : Την Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
Θέµα : ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Έγκριση της κοινής θέσης του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσης της
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιµοποιούν
κοινοτικούς αερολιµένες
- ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : ∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

Σχετικά µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6, («Προστασία και διάδοση πληροφοριών»), τα κράτη

µέλη υπέβαλαν την ακόλουθη δήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά της συνόδου του

Συµβουλίου :

«Τα κράτη µέλη συµφωνούν ότι, όταν κατ�εφαρµογήν του άρθρου 5, ανταλλάσσονται πληροφορίες, το

κράτος µέλος που παρέχει τις πληροφορίες αναφέρει σε ποιο βαθµό η εµπιστευτικότητά τους

προστατεύεται δυνάµει των κανόνων της εθνικής του νοµοθεσίας. Το κράτος µέλος που λαµβάνει τις

πληροφορίες εξασφαλίζει ότι θα τους αποδίδεται ο ίδιος βαθµός εµπιστευτικότητας».

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 17.6.2003
SEC(2003) 717 τελικό

2002/0014 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφάλεια των
αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιµοποιούν κοινοτικούς αερολιµένες
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2002/0014 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφάλεια των
αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιµοποιούν κοινοτικούς αερολιµένες

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης προς το ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2002) 8 τελικό – 2002/0014(COD)): 14 Ιανουαρίου 2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκή� Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής: 17 Ιουλίου 2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πρώτη
ανάγνωση:

3 Σεπτεµβρίου 2002

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 26 Νοεµβρίου 2002

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 13 Ιουνίου 2003

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι η βελτίωση της ασφάλειας διασφαλίζοντας ότι τα
αεροσκάφη τρίτων χωρών τα οποία προσγειώνονται σε αερολιµένες που βρίσκονται στα
κράτη µέλη πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Για το σκοπό αυτό, ζητείται από τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν τη συλλογή και διάδοση
πληροφοριών ώστε να υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να αποφασιστούν τα απαιτούµενα
µέτρα προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ατόµων που ταξιδεύουν καθώς και
αυτών που βρίσκονται στο έδαφος.

Λαµβάνονται µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα αεροσκάφη τρίτων χωρών, η λειτουργία τους
και το προσωπικό τους επιθεωρούνται, ιδίως όταν υπάρχει εύλογη υποψία ότι δεν πληρούνται
τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Εάν κρίνεται απαραίτητο να εξασφαλιστεί άµεση ασφάλεια,
απαγορεύεται η απογείωση των εν λόγω αεροσκαφών και αποφασίζονται και επιβάλλονται
µέτρα διόρθωσης των ανεπαρκειών που έχουν εντοπισθεί.
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3- ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικά σχόλια επί της κοινής θέσης

Το Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα πολλές από τις τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής.
Ορισµένες από αυτές έχει κυρίως διασαφηνιστικό χαρακτήρα. Οι στόχοι της αρχικής
πρότασης της Επιτροπής έχουν γενικά διατηρηθεί.

3.2. Συνέχεια που δόθηκε στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά την ολοµέλεια του της 3ης Σεπτεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιµοποιούν κοινοτικούς αερολιµένες
η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή µε ορισµένες τροποποιήσεις.

Από τις 19 τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή αποδέχθηκε 13· 6 πλήρως
(αριθ. 1, 4, 5, 13, 16, 22), 6 µε ελάσσονες τροποποιήσεις διατύπωσης (αριθ. 2, 9, 11, 18, 20,
21) και µία εν µέρει, προτείνοντας να χρησιµοποιηθεί µια άλλη διατύπωση για να υπάρξει
συµµόρφωση προς το πνεύµα της τελευταίας (αριθ. 12).

Καθώς ένας αριθµός άρθρων έχουν επαναδιατυπωθεί, κάποιες διατυπώσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που περιλαµβάνονταν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής
µεταβλήθηκαν κατά τη διαδικασία. Αυτό ισχύει για τις τροπολογίες 2, 4, 5, 13, 18 και 20.
Ωστόσο, οι τροπολογίες 9, 11, 12 και 16 περιλαµβάνονται στην κοινή θέση. Οι τροπολογίες
1, 21 και 22 δεν περιλήφθηκαν αλλά το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει το βασικό πνεύµα της
οδηγίας. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη ουσιαστικές αλλαγές
όπως η συµπερίληψη των επιτόπιων ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 4, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό
το πνεύµα των άλλων σχολίων που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη
ανάγνωση.

3.3. Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και η γνώµη της Επιτροπής
επ’αυτών

Οι ακόλουθες τροπολογίες είναι οι κύριες τροπολογίες που εισήγαγε το Συµβούλιο στην
κοινή του θέση:

� το άρθρο 1 (στόχος) και το άρθρο 2 (πεδίο εφαρµογής) συγχωνεύθηκαν σε ένα µόνο άρθρο
το οποίο ενισχύει τη θέση ότι η οδηγία δεν περιορίζει το δικαίωµα των κρατών µελών να
διενεργούν επιθεωρήσεις σε οποιοδήποτε αεροσκάφος και να λαµβάνουν, κατά συνέπεια,
τα αναγκαία µέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας. Αυτή η αλλαγή εξασφαλίζει ότι
αναγνωρίζεται η επιθυµία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισµένων κρατών µελών
να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κοινοτικών αεροσκαφών µε ένα νοµικώς αποδεκτό τρόπο,
χωρίς επέκταση του πεδίου της οδηγίας, γεγονός που θα έθετε µια σειρά νοµικών και
λειτουργικών προβληµάτων. Η αλλαγή αυτή είναι αποδεκτή από την Επιτροπή.

� άρθρο 4 (επιθεώρηση διαδρόµου): η νέα παράγραφος 2 είναι αναθεωρηµένη διατύπωση
της πρότασης της Επιτροπής η οποία βασίστηκε σε τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Η διατύπωση είναι αποδεκτή από την Επιτροπή.
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� άρθρο 6 (προστασία και διάδοση των πληροφοριών): τροποποίηση της διατύπωσης
προκειµένου να ευθυγραµµιστεί περισσότερο µε το κείµενο του κανονισµού 1592/20021

για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας και µε την πρόταση για
οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αναφορά περιστατικών
στην πολιτική αεροπορία η οποία βρίσκεται τώρα στη διαδικασία συνδιαλλαγής.

� άρθρο 6 παράγραφος 2 (εκθέσεις διαθέσιµες στο κοινό): στην πρότασή της, η Επιτροπή
απαίτησε να δηµοσιεύουν τα κράτη µέλη έκθεση προς ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε
την πρόοδο και τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της οδηγίας. Στην κοινή του θέση, το
Συµβούλιο µεταφέρει αυτή τη δραστηριότητα στην Επιτροπή. Η αλλαγή αυτή
αντιπροσωπεύει πρόσθετο φόρτο εργασίας για τις υπηρεσίες της Επιτροπής και θα πρέπει
εποµένως να ληφθεί υπόψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο και να της
χορηγήσουν τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη συµµόρφωσή της µε αυτή τη νέα
διάταξη.

� άρθρο 7 (απαγόρευση απογείωσης αεροσκάφους): η αναθεωρηµένη διατύπωση εισήχθη
προκειµένου να υπάρξει καλύτερη συµµόρφωση µε την ισχύουσα διεθνή πρακτική. Καθώς
δεν επηρεάζει το πνεύµα του άρθρου, η διατύπωση αυτή είναι αποδεκτή από την
Επιτροπή.

� άρθρο 9 (επιβολή απαγόρευσης ή προϋποθέσεων άσκησης δραστηριότητας): µε την
αλλαγή σε αυτό το άρθρο, η πιθανή επέκταση σε όλη την Κοινότητα ενός µέτρου που
λαµβάνει ένα κράτος µέλος για την αντιµετώπιση µιας περίπτωσης µη συµµόρφωσης προς
τα πρότυπα θα περιοριστεί σε απλή σύσταση, ενώ η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει
επέκταση η οποία είναι πιο δεσµευτική.

� άρθρο 10 (διαδικασία λήψης αποφάσεων): το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε προσθήκη
µιας νέας τρίτης παραγράφου προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αλλαγής που
εισήχθη στο άρθρο 9.

� άρθρο 11 (εφαρµογή): το χρονικό πλαίσιο για την εφαρµογή, το οποίο είχε τεθεί στα δύο
έτη για την οδηγία αυτή, επεκτάθηκε από το Συµβούλιο σε τρία έτη.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή συµφωνεί µε το κείµενο της κοινής θέσης το οποίο εγκρίθηκε οµοφώνως από το
Συµβούλιο δεδοµένου ότι σέβεται τις βασικές αρχές της αρχικής πρότασης. Λαµβάνει επίσης
υπόψη σε µεγάλο βαθµό τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε
πρώτη ανάγνωση.

                                                
1 ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1


