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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.    /2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη διαπραγµάτευση και εφαρµογή των συµφωνιών περί αεροπορικών µεταφορών

µεταξύ των κρατών µελών και τρίτων χωρών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

την γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

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

                                                
1 ΕΕ C
2 ΕΕ C 234, 30.9.2003, σ. 21.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµη

δηµοσιευθεί στην ΕΕ), κοινή θέση του Συµβουλίου της       (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
ΕΕ) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της       (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ).
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα :

(1) Οι σχέσεις στον τοµέα των διεθνών αεροµεταφορών µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών

διέπονται παραδοσιακά από διµερείς συµφωνίες περί αεροπορικών µεταφορών µεταξύ

κρατών µελών και τρίτων χωρών, τα παραρτήµατά τους και άλλες διµερείς και πολυµερείς

διευθετήσεις.

(2) Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις υποθέσεις

C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 και C-476/98 η

Κοινότητα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα ως προς ορισµένες πτυχές των εν λόγω

συµφωνιών.

(3) Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο διασαφήνισε επίσης το δικαίωµα των κοινοτικών

αεροµεταφορέων να επωφελούνται από το δικαίωµα εγκατάστασης εντός της Κοινότητας,

συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πρόσβασης στην αγορά χωρίς διακρίσεις.

(4) Όταν είναι προφανές ότι το αντικείµενο µιας συµφωνίας εµπίπτει εν µέρει στην αρµοδιότητα

της Κοινότητας και εν µέρει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, είναι ουσιαστικό να

διασφαλίζεται η στενή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και των κοινοτικών θεσµικών

οργάνων, τόσο κατά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης και σύναψής τους, όσο και κατά την

εκπλήρωση των δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται. Η εν λόγω υποχρέωση συνεργασίας

απορρέει από την απαίτηση ενότητας κατά την διεθνή εκπροσώπηση της Κοινότητας. Τα

κοινοτικά όργανα και τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα

προκειµένου να εξασφαλίσουν εν προκειµένω τη βέλτιστη δυνατή συνεργασία.
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(5) Η διαδικασία συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών και Επιτροπής η οποία θεσπίζεται µε τον

παρόντα κανονισµό δεν θα πρέπει να θίγει την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ της

Κοινότητας και των κρατών µελών, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, όπως ερµηνεύεται από

το ∆ικαστήριο.

(6) Όλες οι υφιστάµενες διµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών, οι οποίες

περιλαµβάνουν διατάξεις αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο, θα πρέπει να τροποποιηθούν ή

να αντικατασταθούν από νέες συµφωνίες οι οποίες συνάδουν πλήρως µε το κοινοτικό δίκαιο.

(7) Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις της Συνθήκης, και ειδικότερα το άρθρο 300, τα κράτη µέλη

µπορούν ενδεχοµένως να θελήσουν να τροποποιήσουν υφιστάµενες συµφωνίες και να

λάβουν µέτρα για την διασφάλιση της εφαρµογής τους, έως ότου τεθεί σε ισχύ συµφωνία

συναφθείσα από την Κοινότητα.

(8) Είναι ουσιαστικό να διασφαλιστεί ότι το κράτος µέλος το οποίο διεξάγει διαπραγµατεύσεις

λαµβάνει υπόψη το κοινοτικό δίκαιο, τα ευρύτερα κοινοτικά συµφέροντα και τις εν εξελίξει

κοινοτικές διαπραγµατεύσεις.

(9) Εάν κράτος µέλος επιθυµεί να εµπλέξει τους αεροµεταφορείς στη διαπραγµατευτική

διαδικασία, όλοι οι αεροµεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην επικράτεια του

συγκεκριµένου κράτους µέλους πρέπει να τύχουν ίσης µεταχείρισης.
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(10) Η εγκατάσταση στην επικράτεια ενός κράτους µέλους υποδηλώνει την αποτελεσµατική και

πραγµατική άσκηση της δραστηριότητας του αεροµεταφορέα µέσω σταθερών

διακανονισµών. Η νοµική µορφή της εν λόγω εγκατάστασης, είτε πρόκειται για

υποκατάστηµα είτε για θυγατρική µε νοµική προσωπικότητα δεν θα πρέπει να αποτελεί

εν προκειµένω τον καθοριστικό παράγοντα. Όταν επιχείρηση εγκαθίσταται στην επικράτεια

πλειόνων κρατών µελών, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι,

προκειµένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση του εθνικού δικαίου, εκάστη των

εγκαταστάσεων αυτών πληροί τις προϋποθέσεις που µπορεί, σύµφωνα µε το κοινοτικό

δίκαιο, να επιβάλλει το εθνικό δίκαιο που διέπει τις δραστηριότητές της.

(11) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώµατα των κοινοτικών αεροµεταφορέων δεν

περιορίζονται αδικαιολόγητα, δεν θα πρέπει να εισάγονται στις διµερείς αεροπορικές

συµφωνίες νέες ρυθµίσεις που να µειώνουν τον αριθµό των κοινοτικών αεροµεταφορέων που

µπορούν να ορισθούν για την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών σε δεδοµένη αγορά.

(12) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διαφανείς διαδικασίες µη εισάγουσες δυσµενείς

διακρίσεις για την κατανοµή των µεταφορικών δικαιωµάτων µεταξύ κοινοτικών

αεροµεταφορέων. Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών αυτών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να

λαµβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη να διατηρηθεί η συνέχεια των αεροπορικών

µεταφορών.

(13) Τα µέτρα που είναι αναγκαία 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 4.

(14) Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επικαλεστεί το απόρρητο των διατάξεων των διµερών

συµφωνιών που έχει διαπραγµατευθεί και να ζητήσει από την Επιτροπή να µη δώσει τις

πληροφορίες σε άλλα κράτη µέλη.

                                                
4 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(15) Στις 2 ∆εκεµβρίου 1987, το Βασίλειο της Ισπανίας και το Ηνωµένο Βασίλειο συµφώνησαν

στο Λονδίνο σε κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών ρυθµίσεις για την

τόνωση της συνεργασίας ως προς τη χρήση του αεροδροµίου του Γιβραλτάρ. Οι εν λόγω

ρυθµίσεις δεν έχουν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή.

(16) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, κυρίως ο συντονισµός των

διαπραγµατεύσεων µε τρίτες χώρες µε σκοπό τη σύναψη συµφωνιών περί αεροπορικών

µεταφορών, η αναγκαιότητα διασφάλισης εναρµονισµένης προσέγγισης κατά την υλοποίηση

και εφαρµογή των εν λόγω συµφωνιών καθώς και η εξακρίβωση της συµµόρφωσής τους προς

το κοινοτικό δίκαιο δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, και κατά

συνέπεια, λόγω του ότι το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού καλύπτει ολόκληρη

την Κοινότητα, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα, σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα

δύναται να θεσπίζει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται

στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή θεσπίζεται

στο προαναφερθέν άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν προχωρεί πέραν των αναγκαίων για την

επίτευξη των εν λόγω στόχων,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
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Άρθρο 1

Κοινοποίηση στην Επιτροπή

1. Ένα κράτος µέλος δύναται, µε την επιφύλαξη των σχετικών αρµοδιοτήτων της Κοινότητας

και των κρατών µελών, να αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τρίτη χώρα για τη σύναψη νέας συµφωνίας

ή την τροποποίηση υφιστάµενης συµφωνίας περί αεροπορικών µεταφορών, των παραρτηµάτων της

ή άλλου σχετικού διµερούς ή πολυµερούς διακανονισµού, το αντικείµενό των οποίων εµπίπτει εν

µέρει στην αρµοδιότητα της Κοινότητας, υπό τον όρο ότι :

- στις διαπραγµατεύσεις περιλαµβάνονται και τυχόν συναφείς τυποποιηµένες ρήτρες, τις οποίες

έχουν εκπονήσει από κοινού η Κοινότητα και τα κράτη µέλη, και

- τηρείται η διαδικασία κοινοποίησης των παραγράφων 2, 3 και 4.

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή καλείται να συµµετάσχει ως παρατηρητής στις διαπραγµατεύσεις

αυτές.

2. Όταν κράτος µέλος προτίθεται να αρχίσει διαπραγµατεύσεις, γνωστοποιεί γραπτώς την

πρόθεσή του στην Επιτροπή. Η γνωστοποίηση αυτή περιλαµβάνει αντίγραφο της υφιστάµενης

συµφωνίας, εφόσον είναι διαθέσιµο, τυχόν άλλα συναφή έγγραφα, αναφορά των διατάξεων που θα

συζητηθούν στις διαπραγµατεύσεις, τους στόχους των διαπραγµατεύσεων, καθώς και οποιεσδήποτε

άλλες σχετικές πληροφορίες. Η Επιτροπή διαβιβάζει την εν λόγω γνωστοποίηση στα κράτη µέλη

και, µετά από αίτησή τους, τα συνοδευτικά έγγραφα, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις του

απορρήτου.
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Η πληροφορία διαβιβάζεται τουλάχιστον ένα ηµερολογιακό µήνα πριν από την προβλεπόµενη

ηµεροµηνία για την έναρξη των επίσηµων διαπραγµατεύσεων µε την τρίτη χώρα. Εάν, λόγω

εξαιρετικών περιστάσεων, οι επίσηµες διαπραγµατεύσεις πρόκειται να αρχίσουν νωρίτερα από την

προθεσµία του ενός µηνός, το κράτος µέλος διαβιβάζει τη σχετική πληροφορία το ταχύτερο

δυνατό.

3. Τα κράτη µέλη δύνανται να διαβιβάσουν τις παρατηρήσεις τους στο κράτος µέλος το οποίο

γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αρχίσει διαπραγµατεύσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Κατά

την διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων, το εν λόγω κράτος µέλος λαµβάνει υπόψη του, στο µέτρο

του δυνατού, τις συγκεκριµένες παρατηρήσεις.

4. Αν, µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της γνωστοποίησης της παραγράφου 2,

η Επιτροπή καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι διαπραγµατεύσεις ενδέχεται :

- να υπονοµεύσουν τους στόχους των διαπραγµατεύσεων που έχει αναλάβει η Κοινότητα µε

την εν λόγω τρίτη χώρα, και/ή

- να οδηγήσουν σε συµφωνία µη συµβατή µε το κοινοτικό δίκαιο

ενηµερώνει σχετικά το κράτος µέλος.

Άρθρο 2

∆ιαβουλεύσεις µε τους άµεσα ενδιαφεροµένους και συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις

Καθόσον οι αεροµεταφορείς και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη πρόκειται να εµπλακούν στις

διαπραγµατεύσεις του άρθρου 1, τα κράτη µέλη µεταχειρίζονται ισότιµα όλους τους κοινοτικούς

αεροµεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι στα εδάφη τους, στα οποία ισχύει η Συνθήκη.
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Άρθρο 3

Απαγόρευση εισαγωγής πλέον περιοριστικών ρυθµίσεων

Κανένα κράτος µέλος δεν συµφωνεί µε τρίτη χώρα νέες ρυθµίσεις που να µειώνουν, είτε ως προς

το σύνολο της αγοράς αεροµεταφορών µεταξύ των δύο µερών είτε ως προς συγκεκριµένα ζεύγη

πόλεων, τον αριθµό των κοινοτικών µεταφορέων οι οποίοι µπορούν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες

ρυθµίσεις, να διοριστούν για την παροχή υπηρεσιών µεταξύ της επικράτειάς τους και της εν λόγω

τρίτης χώρας.

Άρθρο 4

Σύναψη συµφωνιών

1. Μόλις υπογραφεί η συµφωνία,, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή

το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων µαζί µε τα τυχόν συναφή έγγραφα.

2. Εφόσον οι διαπραγµατεύσεις κατέληξαν σε συµφωνία περιλαµβάνουσα τις τυποποιηµένες

συναφείς ρήτρες του άρθρου 1 παράγραφος 1, το κράτος µέλος εξουσιοδοτείται να συνάψει τη

συµφωνία.

3. Εάν οι διαπραγµατεύσεις κατέληξαν σε συµφωνία µη περιλαµβάνουσα τις οικείες

τυποποιηµένες ρήτρες του άρθρου 1 παράγραφος 1, το κράτος µέλος εξουσιοδοτείται σύµφωνα µε

τη διαδικασία του άρθρου 7, παράγραφος 2, να συνάψει τη συµφωνία εφόσον αυτό δεν θίγει το

αντικείµενο και το σκοπό της κοινής πολιτικής µεταφορών της Κοινότητας. Το κράτος µέλος

µπορεί να εφαρµόσει προσωρινά τη συµφωνία, µέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία.
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4. Ανεξαρτήτως των παραγράφων 2 και 3, εάν η Επιτροπή διαπραγµατεύεται ενεργά µε

την εν λόγω τρίτη χώρα βάσει ειδικής εντολής ως προς τη χώρα, ή βάσει της αποφάσεως

2003/   /ΕΚ του Συµβουλίου της          µε την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει

διαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες για την αντικατάσταση ορισµένων διατάξεων σε υφιστάµενες

διµερείς συµφωνίες από συµφωνία της Κοινότητας5, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος µπορεί να

εξουσιοδοτηθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2, να εφαρµόσει προσωρινά

και/ή να συνάψει τη συµφωνία .

Άρθρο 5

Κατανοµή µεταφορικών δικαιωµάτων

Όταν κράτος µέλος συνάπτει συµφωνία ή τροποποιεί συµφωνία ή τα παραρτήµατά της, µε τα οποία

προβλέπονται περιορισµοί στη χρήση των µεταφορικών δικαιωµάτων ή στον αριθµό των

κοινοτικών αεροµεταφορέων που είναι επιλέξιµοι για να µπορούν να επωφεληθούν από τα

µεταφορικά δικαιώµατα, το εν λόγω κράτος µέλος διασφαλίζει την κατανοµή των µεταφορικών

δικαιωµάτων µεταξύ των επιλέξιµων κοινοτικών αεροµεταφορέων βάσει διαφανούς διαδικασίας

που δεν εισάγει δυσµενείς διακρίσεις.

Άρθρο 6
∆ηµοσίευση των διαδικασιών

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµελλητί την Επιτροπή σχετικά µε τις διαδικασίες που θα
εφαρµόζουν για τους σκοπούς του άρθρου 5 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 2. Για λόγους
ενηµέρωσης, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες αυτές δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός οκτώ εβδοµάδων από τη γνωστοποίησή τους. Τυχόν
νέες διαδικασίες και µεταγενέστερες αλλαγές των διαδικασιών γνωστοποιούνται στην Επιτροπή
οκτώ τουλάχιστον εβδοµάδες πριν τεθούν σε ισχύ, ώστε να µπορέσει η Επιτροπή να εξασφαλίσει
τη δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα στο εν λόγω
διάστηµα.

                                                
5 ΕΕ L
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Άρθρο 7
∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από την επιτροπή που συγκροτείται βάσει του άρθρου 11 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των
κοινοτικών αεροµεταφορικών σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών 6.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 8
Απόρρητο

Κατά την κοινοποίηση στην Επιτροπή των διαπραγµατεύσεων και της έκβασής τους, όπως
προβλέπεται στα άρθρα 1 και 4, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν σαφώς την Επιτροπή εάν κάποιες
πληροφορίες που περιέχονται στις κοινοποιήσεις πρέπει να θεωρηθούν απόρρητες και εάν µπορούν
να ανακοινωθούν στα άλλα κράτη µέλη. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι
πληροφορίες που χαρακτηρίζονται απόρρητες να αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού 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 Επιτροπής7.

                                                
6 ΕΕ L 240, 24.8.1992, σ. 8. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284,
31.10.2003, σ. 1).

7 ΕΕ L 145, 31.05.2001, σ. 43.
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Άρθρο 9
Γιβραλτάρ

1. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στο αεροδρόµιο του Γιβραλτάρ νοείται ως µη θίγουσα
τις αµοιβαίες νοµικές θέσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου όσον αφορά
τις διαφορές τους στο θέµα της κυριαρχίας επί του εδάφους στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόµιο.

2. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στο αεροδρόµιο του Γιβραλτάρ αναστέλλεται µέχρις

ότου τεθούν σε εφαρµογή οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται 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 για την

ηµεροµηνία έναρξης της εν λόγω εφαρµογής.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

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

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

µέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 26 Φεβρουαρίου 2003 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισµού για τη διαπραγµάτευση

και εφαρµογή των συµφωνιών περί αεροπορικών µεταφορών µεταξύ των κρατών µελών και

τρίτων χωρών.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Σεπτεµβρίου

2003, ενώ η γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής εγκρίθηκε στις 16 Ιουλίου

2003. Η Επιτροπή των Περιφερειών πληροφόρησε το Συµβούλιο ότι δεν προτίθεται να

γνωµοδοτήσει για το θέµα αυτό.

3. Στις 5 ∆εκεµβρίου 2003 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Η πρόταση έγινε ακριβώς µετά τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

της 5ης Νοεµβρίου 2002 όσον αφορά τις διµερείς συµφωνίες περί αεροπορικών µεταφορών

που έχουν συναφθεί από οκτώ κράτη µέλη µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι αποφάσεις αυτές

επιβεβαίωσαν ότι οι εν λόγω συµφωνίες περιλαµβάνουν διατάξεις που εµπίπτουν στο πεδίο

της αποκλειστικής αρµοδιότητας της Κοινότητας. Αλλά οι συνέπειες αυτών των αποφάσεων

ήταν ακόµη ευρύτερες. Πράγµατι, το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε ότι τα κράτη µέλη δεν έχουν

την αποκλειστική αρµοδιότητα να διαπραγµατεύονται και να συνάπτουν κλασσικές διµερείς

συµφωνίες περί αεροπορικών µεταφορών.

Η πρόταση ανταποκρίνεται στην κατάσταση αυτή επιδιώκοντας τη δηµιουργία ενός πλαισίου

εντός του οποίου τα κράτη µέλη θα µπορούν να συνεχίσουν να διαπραγµατεύονται και να

εφαρµόζουν τέτοιες συµφωνίες σεβόµενα παράλληλα την κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα

αυτόν της «µικτής αρµοδιότητας».
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Βασικές αλλαγές

Το Συµβούλιο, µολονότι αποδέχθηκε τη βασική λογική στην οποία βασίζεται η πρόταση της

Επιτροπής, προέβη σε ορισµένες σηµαντικές αλλαγές στο περιεχόµενο και τη δοµή του

κειµένου, και ιδίως στα άρθρα 1 και 4 τα οποία πραγµατεύονται το κοινοτικό σύστηµα

γνωστοποίησης και εξουσιοδότησης. Οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν το βασικό µέληµα

των κρατών µελών το σύστηµα που θα καθιερωθεί από τον παρόντα κανονισµό να είναι

εύχρηστο και να επιτρέπει στα κράτη µέλη να συνεχίσουν να διαπραγµατεύονται νέες

συµφωνίες και να ανανεώνουν ήδη ισχύουσες συµφωνίες κατά τρόπο ο οποίος αφενός µεν να

είναι αποτελεσµατικός και αφετέρου να ανταποκρίνεται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες

απαιτήσεις της παγκόσµιας αγοράς για αεροπορικές υπηρεσίες.

Θα πρέπει εν προκειµένω να τονιστούν τρεις αλλαγές:

- το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου κανονισµού έχει διευρυνθεί ώστε να

περιλαµβάνει επίσης περιπτώσεις όπου τα κράτη µέλη διαπραγµατεύονται µε

τρίτη χώρα µε την οποία διαπραγµατεύεται επίσης η Επιτροπή εξ ονόµατος της

Κοινότητας. Μέσω αυτής της διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής, το Συµβούλιο

ήταν σε θέση να διασφαλίσει την αποδοχή της έννοιας των παράλληλων

διαπραγµατεύσεων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Τούτο, µεταξύ άλλων,

επιτρέπει την τακτική και συνήθη ανανέωση των υφισταµένων διµερών

συµφωνιών εν αναµονή της έκβασης των διαπραγµατεύσεων σε κοινοτικό

επίπεδο,

- έχει προστεθεί µια επισπευσµένη διαδικασία, µε την οποία επιτρέπεται

αυτοµάτως στα κράτη µέλη να συνάπτουν συµφωνίες εξ ονόµατος της

Κοινότητας εάν αυτές περιλαµβάνουν ορισµένες τυποποιηµένες ρήτρες,

- έχει εισαχθεί η αρχή σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη µπορούν να

εφαρµόζουν προσωρινά συµφωνίες εν αναµονή της έκβασης των κοινοτικών

διαδικασιών εξακρίβωσης.
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Το αποτέλεσµα αυτών των αλλαγών είναι ένα συνολικό πλαίσιο που καλύπτει όλα τα πιθανά

σενάρια. Βάσει του νέου άρθρου 4, η Επιτροπή διατηρεί την εξουσία να παγώνει τη σύναψη

συµφωνιών στις περιπτώσεις που οι διαπραγµατεύσεις δεν έχουν καταλήξει στην προσθήκη

τυποποιηµένων κοινοτικών ρητρών (και όπου οι συµφωνίες ενδέχεται συνεπώς να παραβιάζουν την

κοινοτική νοµοθεσία), ή στις περιπτώσεις που η Επιτροπή διαπραγµατεύεται από µόνη της ενεργά

µε ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα µε βάση εντολή του Συµβουλίου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η

Επιτροπή αποφασίζει από κοινού µε µια συµβουλευτική επιτροπή των κρατών µελών. Το

Συµβούλιο θεωρεί ότι το όλο σύστηµα που έχει θεσπιστεί είναι ισορροπηµένο και λογικό και ότι

λαµβάνει υπόψη όχι µόνο τον θεσµικό ρόλο της Επιτροπής ως θεµατοφύλακα της Συνθήκης αλλά

και την καίρια σηµασία της ύπαρξης ταχέων και ευέλικτων διαδικασιών, οι οποίες θα εφαρµόζονται

µόνο στις κατηγορίες περιπτώσεων που είναι απολύτως αναγκαίο.

2. Άλλες σηµαντικές τροποποιήσεις

Έχουν προστεθεί διάφορες άλλες αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, λιγότερο θεµελιώδεις αλλά

ωστόσο σηµαντικές. Οι αλλαγές αυτές περιλαµβάνουν τα εξής:

- έχει αρθεί η υποχρέωση των κρατών µελών στο άρθρο 1 να κοινοποιούν

αµοιβαίως τις επικείµενες διαπραγµατεύσεις. Τώρα η Επιτροπή είναι ο κύριος

θεµατοφύλακας τέτοιων κοινοποιήσεων τις οποίες πρέπει να καθιστά διαθέσιµες

για τα άλλα κράτη µέλη. Τούτο είναι λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο

εκσυγχρονισµένο σύστηµα,

- το κείµενο του άρθρου 2 έχει διευρυνθεί ώστε να απαιτείται ίση µεταχείριση για

όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (και όχι µόνον τους αεροµεταφορείς) όσον αφορά τη

σχέση τους µε τις διεξαγόµενες διαπραγµατεύσεις,

- έχει αποσαφηνιστεί ο στόχος για τη διαµόρφωση του άρθρου 3, ήτοι η

απαγόρευση εισαγωγής πλέον περιοριστικών ρυθµίσεων,

- στο άρθρο 6 έχει προστεθεί ένα χρονοδιάγραµµα για τη δηµοσίευση των

διαδικασιών. (Προηγουµένως υπήρχε µια προθεσµία µόνο για τη δηµοσίευση των

αλλαγών, αλλά όχι και για τις διαδικασίες αυτές καθεαυτές),
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- όσον αφορά το απόρρητο (άρθρο 8, πρώην άρθρο 7), ο επιδιωκόµενος στόχος µε

την πρόταση της Επιτροπής � ότι οι περιορισµοί του απορρήτου θα µπορούσαν να

εµποδίσουν τη γνωστοποίηση των κοινοποιήσεων στα άλλα κράτη µέλη � έχει

επιλεγεί και αποσαφηνιστεί περαιτέρω,

- έχουν προστεθεί οι σχετικές τυποποιηµένες διατάξεις σχετικά µε το αεροδρόµιο

του Γιβραλτάρ.

3. Εξέταση της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Οι σχετικές ανησυχίες που εκφράστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη γνώµη του σε

πρώτη ανάγνωση συνέπεσαν µε τις αντίστοιχες ανησυχίες των κρατών µελών. Πρέπει συνεπώς να

αναφερθεί ότι σε γενικές γραµµές η γνώµη του Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζεται σε ικανοποιητικό

βαθµό στο κείµενο της κοινής θέσης. Ωστόσο, λόγω των σηµαντικών διαρθρωτικών αλλαγών που

εισήγαγε το Συµβούλιο, ιδίως στα άρθρα 1 και 4, δεν κατέστη πάντοτε δυνατό να ακολουθηθεί η

συγκεκριµένη διατύπωση των επί µέρους τροπολογιών.

(α) Τροπολογίες που έχουν ενσωµατωθεί πλήρως ή εν µέρει στην κοινή θέση

Τροπολογίες 1, 2 και 3

Έγιναν πλήρως αποδεκτές.

Τροπολογία 11

Έγινε δεκτή εν µέρει και κατ� αρχήν. Ο περιορισµός σε «επίσηµες» διαπραγµατεύσεις που

πρότεινε το Κοινοβούλιο αντανακλά την προσθήκη στο άρθρο 4 παράγραφος 4 της

απαίτησης ότι η Επιτροπή πρέπει να έχει αρχίσει «ενεργούς» διαπραγµατεύσεις.
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Τροπολογία 12

Έγινε δεκτή κατ� αρχήν. Η µεταφορά του κειµένου του πρώτου µέρους της τροπολογίας στην

παράγραφο 2 είναι µια συντακτική αλλαγή που κατ� αρχήν ακολουθεί το Συµβούλιο. Το

Συµβούλιο ακολούθησε επίσης το Κοινοβούλιο στην εξάλειψη της ενεργούς απαίτησης να

ενηµερώνει ένα κράτος µέλος τα άλλα κράτη µέλη. Η προσθήκη µιας µεγαλύτερης

ελαστικότητας (µε την προσθήκη της έκφρασης «κατ� αρχήν») όσον αφορά τον χρόνο

κοινοποίησης έχει υιοθετηθεί στο κείµενο του Συµβουλίου κατά παρέκκλιση από τον

περιορισµό του ενός µηνός «λόγω εξαιρετικών περιστάσεων».

Τροπολογία 19

Αποδεκτή υπό την έννοια ότι το αντίστοιχο κείµενο βρίσκεται ήδη στο άρθρο 4

παράγραφος 1.

Τροπολογία 14

Το πρώτο µέρος γίνεται κατ� αρχήν δεκτό.

Τροπολογία 15

Έγινε δεκτή κατ� αρχήν. Ακολουθώντας το παράδειγµα του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο

επιδίωξε µια σαφέστερη διατύπωση του άρθρου 3.

(β) Τροπολογίες που δεν έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση

Οι τροπολογίες 4 και 14 (δεύτερο µέρος) πραγµατεύονται την έννοια της εγκατάστασης που

έλκει την καταγωγή της στη Συνθήκη και ερµηνεύεται σε πολλές αποφάσεις του

∆ικαστηρίου. Τα περιθώρια στο παράγωγο δίκαιο για την αποµάκρυνση από αυτήν την

έννοια είναι εξαιρετικά περιορισµένα.

Η τροπολογία 5 δεν αντιστοιχεί σε αυτόνοµο άρθρο.
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Η τροπολογία 6 επιδιώκει την αλλαγή της καθιερωµένης διατύπωσης του αιτιολογικού

σχετικά µε την επικουρικότητα και την αναλογικότητα.

Η τροπολογία 7 δεν είναι καλά εναρµονισµένη µε το κείµενο των άρθρων και φαίνεται

ασυµβίβαστη µε το γεγονός ότι οι διµερείς συµφωνίες αποτελούν πεδίο «µικτής

αρµοδιότητας».

Οι τροπολογίες 8, 9 και 10 δεν αφορούν τις διαπραγµατεύσεις σε επίπεδο κρατών µελών και

συνεπώς δεν είναι κατάλληλες ως αιτιολογικές σκέψεις για τον παρόντα κανονισµό. Τέτοιοι

προβληµατισµοί για την ακολουθητέα πολιτική περιλαµβάνονται κατά τρόπο περισσότερο

τυπικό στις διαπραγµατευτικές εντολές που δίδονται στην Επιτροπή και οι οποίες είναι

αναγκαστικά µη δηµόσια έγγραφα.

Η τροπολογία 13 δεν γίνεται δεκτή διότι το Συµβούλιο θεωρεί σηµαντικό να έχει ένα κράτος

µέλος τη δυνατότητα να σχολιάζει τις διαπραγµατεύσεις ενός άλλου κράτους µέλους.

Όσον αφορά την τροπολογία 18, το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι διατάξεις της κοινής θέσης

σχετικά µε το απόρρητο είναι σαφέστερες και πιο εύχρηστες στην πράξη.

4. Συµπεράσµατα

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή θέση αντιπροσωπεύει µια δίκαιη και λογική ισορροπία που

συνδυάζει την ανάγκη για ρεαλιστικούς και εύχρηστους µηχανισµούς, συνεπείς µε τη λειτουργία

της παγκόσµιας αεροπορικής αγοράς, µε τις νοµικές απαιτήσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη

όπως αυτή ερµηνεύεται από το ∆ικαστήριο. Καταλήγοντας σε αυτήν την κοινή θέση, το Συµβούλιο

επιδίωξε να λάβει υπόψη στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 25 Νοεµβρίου 2003 (27.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0044 (COD)

15247/03

AVIATION 238
RELEX       444
CODEC     1664
ΟC               760

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ/ το Συµβούλιο
Θέµα : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθορισµός της κοινής θέσης του Συµβουλίου µε σκοπό την έκδοση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διαπραγµάτευση και
εφαρµογή των συµφωνιών περί αεροπορικών µεταφορών µεταξύ των κρατών
µελών και τρίτων χωρών
− ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Προθεσµία διαβουλεύσεων: ΠΕΜΠΤΗ, 4 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

1. Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για τον ως άνω κανονισµό στις 26 Φεβρουαρίου 2003.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 16 και 17 Ιουλίου 2003.

Ζητήθηκε επίσης η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία όµως αποφάσισε να µην

γνωµοδοτήσει.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στην ολοµέλεια της

1-4 Σεπτεµβρίου 2003 (βλ. έγγρ. 11511/03).

3. Το Συµβούλιο δεν ήταν σε θέση να αποδεχθεί πλήρως τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και για το λόγο αυτό καθόρισε κοινή θέση. Στη σύνοδό του στις 9 Οκτωβρίου 2003, το

Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία επί της εν λόγω κοινής θέσης.
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4. Η Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε να εισηγηθεί πλέον στο Συµβούλιο:

− να εγκρίνει, ως σηµείο «Α» της ηµερήσιας διάταξης προσεχούς του συνόδου, την κοινή

θέση όπως περιλαµβάνεται στο έγγραφο 13732/03 AVIATION 210 RELEX 389 CODEC

1430 OC 644,

− να διαβιβάσει την κοινή θέση του Συµβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύµφωνα

µε το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ µαζί µε το σκεπτικό του Συµβουλίου όπως

περιλαµβάνεται στο έγγραφο 13732/03 AVIATION 210 RELEX 389 CODEC 1430

OC 644 ΑDD 1,

− να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνόδου του τις δηλώσεις που παρατίθενται στην

προσθήκη ADD 1 του παρόντος σηµειώµατος.

_________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 25 Νοεµβρίου 2003 (27.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0044 (COD)

15247/03
ADD 1

AVIATION 238
RELEX 444
CODEC 1664
ΟC 760

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ/ το Συµβούλιο
Θέµα : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθορισµός της κοινής θέσης του Συµβουλίου µε σκοπό την έκδοση
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
διαπραγµάτευση και εφαρµογή των συµφωνιών περί αεροπορικών
µεταφορών µεταξύ των κρατών µελών και τρίτων χωρών
- ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: ΠΕΜΠΤΗ, 4 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

Στο παραρτήµατα της ανά χείρας προσθήκης παρατίθενται δήλωση του Συµβουλίου και δήλωση

των κρατών µελών που θα καταχωρηθούν στα πρακτικά της συνόδου του Συµβουλίου στην οποία

θα καθορισθεί η εν λόγω κοινή θέση.

_________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

∆ήλωση του Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα εγκατάστασης

Το ευεργέτηµα του δικαιώµατος εγκατάστασης, σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που συνίσταται στις αποφάσεις περί «ανοικτού ουρανού», χορηγείται σε

κοινοτικούς µεταφορείς οι οποίοι διαθέτουν σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη σταθερές και

µόνιµες οργανωτικές δοµές. Εναπόκειται στα κράτη µέλη να εξετάζουν, σύµφωνα µε το κοινοτικό

δίκαιο, τη φύση των δοµών αυτών.

Το κράτος µέλος δικαιούται να απαιτεί, από τους  κοινοτικούς µεταφορείς τους εγκατεστηµένους

στο έδαφός του, την τήρηση της ενδεδειγµένης εθνικής νοµοθεσίας, µεταξύ άλλων των ισχυόντων

ειδικών κανονισµών περί αεροµεταφορών, περιλαµβανοµένων των κανονισµών περί ασφάλειας και

προστασίας, καθώς και της φορολογικής και κοινωνικής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε το κοινοτικό

δίκαιο και τις αρχές του, ειδικότερα δε τις αρχές της αµεροληψίας και της αναλογικότητας.

Το κράτος µέλος δικαιούται επίσης, υπό συνθήκες αµεροληψίας, να απαιτεί από τον εγκατεστηµένο

κοινοτικό µεταφορέα τη διαρκή παρουσία, στο έδαφός του, προσωπικού υπεύθυνου για την

ασφάλεια.

Το Συµβούλιο σηµειώνει τη δήλωση των κρατών µελών σχετικά µε τη συνεργασία σε όλους τους

τοµείς τους σχετικούς µε την ασφάλεια των αεροσκαφών και τη λειτουργία τους.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ήλωση των κρατών µελών (η οποία αφορά το σχέδιο τυποποιηµένων ρητρών για τον

κοινοτικό καθορισµό που επισυνάπτονται στην παρούσα δήλωση)

Τα κράτη µέλη επιβεβαιώνουν εκ νέου µε την παρούσα δήλωση τη δέσµευσή τους να

συνεργαστούν σε όλους τους τοµείς που αφορούν την ασφάλεια των αεροσκαφών και τη

λειτουργία τους.

Όταν ένα κράτος µέλος καθορίζει, δυνάµει µιας από τις διµερείς του συµφωνίες περί αεροπορικών

µεταφορών, µε τρίτη χώρα, έναν κοινοτικό αεροµεταφορέα ο οποίος έχει λάβει άδεια από άλλο

κράτος µέλος, εξυπακούεται ότι:

(α) εάν η ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα εκφράσει ανησυχίες ή αιτήµατα σχετικά µε τη συντήρηση

και διαχείριση των προτύπων και των απαιτήσεων ασφαλείας όσον αφορά τον εν λόγω

κοινοτικό αεροµεταφορέα, το κράτος µέλος το αρµόδιο για τη χορήγηση αδείας στον

µεταφορέα και για τον αποτελεσµατικό ρυθµιστικό του έλεγχο απαντά απευθείας, ή έπειτα

από αίτηση του καθορίζοντος κράτους  µέλους, πλήρως και ταχέως σε αυτές τις ανησυχίες ή

αιτήµατα, και

β) εάν το κράτος µέλος το αρµόδιο για τη χορήγηση αδείας στον µεταφορέα δεν απαντήσει

πλήρως και ταχέως, το καθορίζον κράτος µέλος µπορεί να αντιδράσει αµέσως θέτοντας όρους

ή αναστέλλοντας τον καθορισµό του εν λόγω αεροµεταφορέα. Το εν λόγω κράτος µέλος

ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη για τα µέτρα που έλαβε και για

τους σχετικούς λόγους.

_________________________



15247/03 ADD 1 ΕΛ/ακ/ΓΓ 4
Παράρτηµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ DG C III    EL

Παράρτηµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

Σχέδιο τυποποιηµένων ρητρών που θα περιλαµβάνονται στις συµφωνίες

περί αεροπορικών µεταφορών

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ

Τα άρθρα [  ] και [  ] της [ονοµασία της συµφωνίας µεταξύ κράτους µέλους και τρίτης χώρας]

αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

Καθορισµός και χορήγηση άδειας1

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει το δικαίωµα να καθορίζει [µια αεροπορική εταιρία ή αεροπορικές

εταιρίες] για τους σκοπούς της εκµετάλλευσης των συµφωνηµένων υπηρεσιών σε κάθε ένα από τα

δροµολόγια που προσδιορίζονται από το [Παράρτηµα 1] και να αφαιρεί ή να τροποποιεί τους

καθορισµούς αυτούς. Οι εν λόγω καθορισµοί γίνονται γραπτώς και διαβιβάζονται στο άλλο

συµβαλλόµενο µέρος µέσω της διπλωµατικής οδού.

Κατά την παραλαβή των εν λόγω καθορισµών, καθώς και αιτήσεων της καθορισµένης αεροπορικής

εταιρίας, µε τη µορφή και µε τον τρόπο που προβλέπονται για τις άδειες λειτουργίας και τις

τεχνικές άδειες, το άλλο µέρος χορηγεί τις δέουσες άδειες εντός ελαχίστου δυνατού χρόνου

διεκπεραίωσης, εφόσον:

α) σε περίπτωση αεροπορικής εταιρίας που καθορίζεται από [όνοµα του κράτους  µέλους]

i) αυτή είναι εγκατεστηµένη στο έδαφος του [όνοµα του κράτους µέλους] δυνάµει

της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έχει λάβει άδεια

λειτουργίας σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και

                                                
1 Το κείµενο µε µαύρα στοιχεία είναι υποχρεωτικό, ενώ το κείµενο µε κοινά στοιχεία είναι

ενδεικτικό και θα εξαρτάται, µεταξύ άλλων, από την ακριβή διατύπωση της προϋπάρχουσας
διµερούς συµφωνίας.
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ii) ο ουσιαστικός ρυθµιστικός έλεγχος της αεροπορικής εταιρείας ασκείται και θα

εξακολουθήσει να ασκείται από το κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

που είναι αρµόδιο για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Αεροµεταφορέα (AOC),

η δε σχετική αεροναυτική αρχή προσδιορίζεται ρητώς από τον καθορισµό,

β) σε περίπτωση αεροπορικής εταιρίας που καθορίζεται από [όνοµα της τρίτης χώρας] :

i) αυτή είναι εγκατεστηµένη στο έδαφος τ.. [όνοµα της τρίτης χώρας] και έχει λάβει άδεια

λειτουργίας σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο τ.. [όνοµα της τρίτης χώρας], και

ii) [όνοµα της τρίτης χώρας] ασκεί και θα εξακολουθήσει να ασκεί τον ουσιαστικό

ρυθµιστικό έλεγχο της αεροπορικής εταιρίας, και

γ) η καθορισµένη αεροπορική εταιρία διαθέτει την ικανότητα να πληροί τους όρους τους

οποίους είχε προβλέψει δυνάµει των νόµων και των ρυθµίσεων που κανονικά διέπουν την

λειτουργία διεθνών αεροπορικών υπηρεσιών, το συµβαλλόµενο µέρος που εξετάζει την

αίτηση ή τις αιτήσεις.

Ανάκληση ή αναστολή άδειας

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δύναται να ανακαλέσει, να αναστείλει ή να περιορίσει την άδεια

λειτουργίας ή τις τεχνικές άδειες αεροπορικής εταιρίας που έχει καθοριστεί από το άλλο

συµβαλλόµενο µέρος όταν:

α) σε περίπτωση αεροπορικής εταιρίας που καθορίζεται από [όνοµα του κράτους  µέλους]

i) αυτή δεν είναι εγκατεστηµένη στο έδαφος του [όνοµα του κράτους µέλους]

δυνάµει της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή δεν έχει

λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή

ii) ο ουσιαστικός ρυθµιστικός έλεγχος της αεροπορικής εταιρείας δεν ασκείται ή δεν

θα εξακολουθήσει να ασκείται από το κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

που είναι αρµόδιο για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Αεροµεταφορέα (AOC),

ή η σχετική αεροναυτική αρχή προσδιορίζεται ρητώς από τον καθορισµό,
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β) σε περίπτωση αεροπορικής εταιρίας που καθορίζεται από [όνοµα της τρίτης χώρας]

i) αυτή δεν είναι εγκατεστηµένη στο έδαφος τ.. [όνοµα της τρίτης χώρας] ή δεν έχει λάβει

άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο τ.. [όνοµα της τρίτης χώρας], ή

ii) [όνοµα της τρίτης χώρας] δεν ασκεί τον ουσιαστικό ρυθµιστικό έλεγχο της αεροπορικής

εταιρίας, ή

γ) η αεροπορική εταιρία δεν συµµορφώθηκε προς τους νόµους και τις ρυθµίσεις τους οποίους

αναφέρει το [άρθρο Ζ (εφαρµογή νόµων)] της παρούσας συµφωνίας.

______________________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 9.1.2004
COM(2004) 8 τελικό

2003/0044 (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 κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διαπραγµάτευση και εφαρµογή

των αεροπορικών συµφωνιών µεταξύ των κρατών µελών και τρίτων χωρών
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2003/0044 (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 κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διαπραγµάτευση και εφαρµογή

των αεροπορικών συµφωνιών µεταξύ των κρατών µελών και τρίτων χωρών

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2003) 94 τελικό – C5–2003/65- 2003/0044(COD)): 26 Φεβρουαρίου 2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής: 16 Ιουλίου 2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση: 2 Σεπτεµβρίου 2003

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 5 ∆εκεµβρίου 2003

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Νοέµβριο του 2002, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάνθηκε ότι οι
διµερείς συµφωνίες αεροµεταφορών που έχουν συνάψει οκτώ κράτη µέλη µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο. Συγκεκριµένα, αντιβαίνουν το δικαίωµα
εγκατάστασης διότι εξασφαλίζουν δικαιώµατα διεθνούς κυκλοφορίας µόνον στις αεροπορικές
εταιρείες των συµβαλλοµένων µερών και καλύπτουν ορισµένα πεδία αποκλειστικής
αρµοδιότητας της Κοινότητας. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν επιπτώσεις σε όλες τις συµφωνίες
και τις διαπραγµατεύσεις αεροµεταφορών. Όλες οι υπάρχουσες συµφωνίες πρέπει να
τροποποιηθούν προκειµένου να αποκατασταθεί ισότιµη µεταχείριση των κοινοτικών
αεροπορικών εταιρειών και οι διαπραγµατεύσεις σε θέµατα κοινοτικής αρµοδιότητας πρέπει
να διεξάγονται εντός του κατάλληλου νοµικού πλαισίου. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν πλέον
να ενεργούν µονοµερώς.

∆εδοµένου του αριθµού διµερών συµφωνιών για τις αεροµεταφορές και της τακτικότητας µε
την οποία διεξάγεται η διαπραγµάτευσή τους προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι
εξελίξεις στην αγορά, δεν είναι πρακτικό να διεξάγονται όλες οι αναγκαίες διαπραγµατεύσεις
µε τις συνήθεις διαδικασίες σε κοινοτικό επίπεδο. Η Κοινότητα πρέπει να επικεντρώνει στις
διαπραγµατεύσεις µείζονος σηµασίας. Έτσι, η παρούσα πρόταση δηµιουργεί ένα σύστηµα
κοινοποίησης και έγκρισης των διµερών συµφωνιών των κρατών µελών. Επιβάλλει επίσης
ορισµένες υποχρεώσεις στα κράτη µέλη προκειµένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν
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συστήµατα ισότιµης µεταχείρισης στις διαβουλεύσεις µε τον αντίστοιχο κλάδο και στην
κατανοµή των δικαιωµάτων κυκλοφορίας που εξασφαλίζονται κατά τις διαπραγµατεύσεις.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο διατήρησε τη βασική δοµή της πρότασης της Επιτροπής,
ιδίως όσον αφορά την κοινοποίηση για την πρόθεση έναρξης διαπραγµατεύσεων στο άρθρο 1
και το σύστηµα έγκρισης της έκβασης των διαπραγµατεύσεων στο άρθρο 4, µολονότι έκανε
σηµαντικές αλλαγές µε σκοπό να διευκρινισθεί και να ενισχυθεί το νοµικό πλαίσιο. Σκοπός
των αλλαγών αυτών είναι να βελτιωθούν οι δυνατότητες εφαρµογής της πρότασης της
Επιτροπής µε τον καθορισµό πιο συγκεκριµένων όρων υπό τους οποίους θα επιτρέπεται στα
κράτη µέλη να διαπραγµατεύονται και να συνάπτουν συµφωνίες που άπτονται θεµάτων
κοινοτικής αρµοδιότητας.

Το άρθρο 1 του κανονισµού καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη µέλη µπορούν
να αρχίζουν διαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες. Τα κράτη µέλη µπορούν να αρχίζουν
διαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες εφόσον:

α. Eµµένουν σε ένα κείµενο το οποίο έχει συµφωνηθεί από κοινού για τις
τυποποιηµένες ρήτρες των διµερών συµφωνιών σε θέµατα νοµικής αρµοδιότητας της
Κοινότητας·

β. Ειδοποιήσουν δεόντως την Επιτροπή πριν την έναρξη των διαπραγµατεύσεων. Η
κοινοποίηση, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα επιτρέπει στα κράτη µέλη και
στην Επιτροπή να εντοπίζουν εάν υφίσταται κοινό ενδιαφέρον ή πρόβληµα µε την
τρίτη χώρα.

Το άρθρο 4, απαιτεί επίσης από τα κράτη µέλη να διαθέτουν ειδική άδεια βάσει του
κοινοτικού δικαίου. Tο σύστηµα που προτείνεται είναι απλό πάντως. Και πάλι, µε βάση το
σκεπτικό για την έναρξη διαπραγµατεύσεων, απαιτείται κοινοποίηση της έκβασης των
διαπραγµατεύσεων στην Επιτροπή. Όσον αφορά το επόµενο βήµα, υπάρχουν τρεις
δυνατότητες:

α. εάν τα κράτη µέλη καταλήξουν σε συµφωνία στην οποία έχουν ακολουθηθεί οι
τυποποιηµένες ρήτρες που έχουν συµφωνηθεί σε θέµατα κοινοτικής αρµοδιότητας,
επιτρέπεται να συνάψουν την τελική συµφωνία. Η µόνη τους υποχρέωση είναι να
κοινοποιήσουν το αποτέλεσµα στην Επιτροπή για λόγους διαφάνειας·

β. εάν τα κράτη µέλη δεν µπορέσουν να καταλήξουν σε συµφωνία στην οποία να
ακολουθούνται οι τυποποιηµένες ρήτρες που έχουν συµφωνηθεί σε θέµατα
κοινοτικής αρµοδιότητας, µπορούν να εφαρµόσουν τη συµφωνία προσωρινά, πρέπει
όµως να υποβάλουν τη συµφωνία στην Κοινότητα για τελική έγκριση µετά από
συµβουλευτική διαδικασία σύµφωνα µε τη διαδικασία επιτροπής. Εφόσον η
συµφωνία δεν διακυβεύει την κοινοτική πολιτική µεταφορών, επιτρέπεται στα κράτη
µέλη να συνάψουν τη συµφωνία·

γ. εάν η Κοινότητα είναι σε διαπραγµατεύσεις µε την ίδια τρίτη χώρα, µπορεί να
επιτραπεί σε ένα κράτος µέλος να εφαρµόσει τη συµφωνία προσωρινά ή να τη
συνάψει µόνον εφόσον ολοκληρωθεί η συµβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται
στο σηµείο β).
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Tο σύστηµα αυτό εξασφαλίζει την τήρηση του κοινοτικού δικαίου και τη διαφύλαξη των
συµφερόντων της Κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα δίδεται στα κράτη µέλη η δυνατότητα να
διεξάγουν διµερείς διαπραγµατεύσεις εντός ενός πλαισίου που παρέχει νοµική ασφάλεια.

Από τις 17 τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε
πλήρως τρεις στην κοινή του θέση και τέσσερις εν µέρει ή ως προς την αρχή τους. Οι
τροπολογίες αυτές αντιστοιχούν σε µεγάλο βαθµό σε εκείνες που είχε δεχθεί µε παρόµοιο
τρόπο η Επιτροπή.

4- ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι κάτωθι παραποµπές αφορούν αιτιολογικές σκέψεις και άρθρα της κοινής θέσης.

4.1          Τροπολογίες πλήρως αποδεκτές από την Επιτροπή και πλήρως ενσωµατωµένες
στην κοινή θέση

Τροπολογίες 1, 2, 3: Οι τρεις αυτές τροπολογίες περιλήφθηκαν πλήρως στις αιτιολογικές
σκέψεις της κοινής θέσης (αιτιολογική σκέψη 5 (τροποποιηµένη αναλόγως), 6 (διαγράφηκε
αναλόγως) και 8 (η τελευταία πρόταση διαγράφηκε)).

4.2          Τροπολογίες αποδεκτές από την Επιτροπή εν µέρει ή ως προς την αρχή τους και
ενσωµατωµένες στην κοινή θέση εν µέρει ή ως προς την αρχή τους

Τροπολογία 11: Ενσωµατώθηκε εν µέρει και ως προς την αρχή της στην κοινή θέση και
επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στα άρθρα 1 και 4 για να ενισχυθεί το νοµικό πλαίσιο που
διαµορφώνει το σχέδιο κανονισµού. Προδιαγράφεται ο τύπος των συµφωνιών ή των
σχετικών εγγράφων που καλύπτει το σχέδιο κανονισµού (άρθρο 1, παράγραφος 1) και οι
υποχρεώσεις των κρατών µελών όταν η Κοινότητα διεξάγει διαπραγµατεύσεις (άρθρο 4,
παράγραφος 4).

Τροπολογία 12: Στο άρθρο 1, παράγραφος 2 η κοινή θέση διευκρινίζει την υποχρέωση των
κρατών µελών να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις προγραµµατιζόµενες διαπραγµατεύσεις
τους, και έτσι ενσωµατώνεται η τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την
αρχή της. Όταν ένα κράτος µέλος προτίθεται να αρχίσει διαπραγµατεύσεις, οφείλει να
κοινοποιήσει την πρόθεσή του µόνον στην Επιτροπή, ενώ τα υπόλοιπα κράτη µέλη έχουν τη
δυνατότητα να ζητήσουν αντίγραφο της κοινοποίησης στην Επιτροπή. Καθορίζεται επίσης
ειδική διαδικασία σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων.

Τροπολογία 15: Η κοινή θέση επιδιώκει σαφέστερη διατύπωση του άρθρου 3 για να
συµβαδίζει µε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην κοινή θέση καθίσταται
σαφές ότι απαγορεύεται οιαδήποτε συµφωνία η οποία µειώνει τον αριθµό κοινοτικών
αεροµεταφορέων που µπορούν, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ρυθµίσεις, να ορισθούν για να
εκτελούν αεροπορικά δροµολόγια µεταξύ του εδάφους ενός κράτους µέλους και µιας τρίτης
χώρας.

4.3          Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην
κοινή θέση

Τροπολογία 14: Στην κοινή θέση ενσωµατώθηκε το πρώτο µέρος της τροπολογίας και το
άρθρο 2 αναφέρει πλέον όχι µόνον τους αεροµεταφορείς αλλά και τα υπόλοιπα
ενδιαφερόµενα µέρη. Η Επιτροπή απέρριψε την τροπολογία αυτή διότι δεν µπορεί να γίνει
δεκτή η ουσιαστική τροποποίηση που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περιοριστεί ο
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αριθµός των αεροµεταφορέων και το δικαίωµα εγκατάστασης (δεύτερο µέρος της
τροπολογίας 14). Σε ό,τι αφορά την αναφορά των υπόλοιπων ενδιαφεροµένων µερών στο
άρθρο, η Επιτροπή δεν έχει αντίρρηση µε την κοινή θέση σε αυτό το συγκεκριµένο σηµείο.

4.4          Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν στην
κοινή θέση

Τροπολογίες 4 και 14 (εκτός από το πρώτο µέρος της τροπολογίας 14 το οποίο
ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση): Οι τροπολογίες θα περιόριζαν την υποχρέωση των κρατών
µελών να ενηµερώνουν και να συµβουλεύονται τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς σχετικά µε
τις διµερείς τους διαπραγµατεύσεις σε διεθνές επίπεδο, εάν επιβαλλόταν η υποχρέωση αυτή
µόνον όταν οι αεροµεταφορείς έχουν ήδη δίκτυο στην τρίτη χώρα ή όταν προβλέπεται να
αποκτήσουν τέτοιο δίκτυο. Επίσης, η τροπολογία 14 θα επέβαλε περιορισµούς στο δικαίωµα
εγκατάστασης των αεροµεταφορέων µε την επιβολή της απαίτησης να διαθέτουν άδεια
εκµετάλλευσης από κάθε κράτος µέλος από το οποίο αναχωρούν διεθνείς πτήσεις.

Τροπολογία 5: Η τροπολογία θα απαιτούσε ρυθµιστική διαδικασία για την έγκριση των
διµερών συµφωνιών.

Τροπολογίες 6 και 7: Οι τροπολογίες 6 και 7 θα έθεταν υπό αµφισβήτηση τη συµµόρφωση
του κανονισµού µε την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 8: Η τροπολογία θα καθόριζε ένα σχέδιο δράσης της Κοινότητας τριών σηµείων
στο πεδίο των διεθνών αεροµεταφορών.

Τροπολογίες 9 και 10: Οι τροπολογίες 9 και 10 θα εισήγαγαν νέες αιτιολογικές σκέψεις για
τον καθορισµό νέων στόχων στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Κοινότητας και των
Ηνωµένων Πολιτειών.

Τροπολογία 13: Η τροπολογία θα απέκλειε τα κράτη µέλη από τις διαβουλεύσεις που ορίζει
το άρθρο 1, παράγραφος 3, σχετικά µε την έναρξη διαπραγµατεύσεων από κάποιο κράτος
µέλος.

Τροπολογία 18: Η τροπολογία θα καθιστούσε εκ των πραγµάτων εµπιστευτικές όλες τις
πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη στις κοινοποιήσεις σχετικά τις
διαπραγµατεύσεις τους.

Τροπολογία 19: Η τροπολογία θα επαναλάµβανε την υποχρέωση των κρατών µελών να
κοινοποιούν στην Επιτροπή το σχέδιο συµφωνίας που πρόκειται να συναφθεί µετά τις
διαπραγµατεύσεις, την οποία ορίζει ήδη το άρθρο 4.

5- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή κρίνει ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε οµόφωνα στις 5 ∆εκεµβρίου 2003 δεν
µεταβάλλει τους στόχους και την προσέγγιση της πρότασής της·και ότι µπορεί εποµένως να
την υποστηρίξει.


