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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.       /2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί της προστασίας από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέµιτες

τιµολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζηµία στους κοινοτικούς αεροµεταφορείς

κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι µέλη

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

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,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

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

                                                
1 ΕΕ C 151Ε, 25.6.2002, σ. 285.
2 EE C 61, 14.3.2003, σ. 29.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2003 (δεν έχει ακόµη

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

(1) Η ανταγωνιστική θέση των κοινοτικών αεροµεταφορέων κατά την παροχή αεροπορικών

υπηρεσιών προς, µέσω ή από την Κοινότητα είναι δυνατόν να επηρεάζεται δυσµενώς από

αθέµιτες πρακτικές που δηµιουργούν διακρίσεις και που ασκούνται από εξωκοινοτικούς

αεροµεταφορείς οι οποίοι προσφέρουν οµοειδείς αεροπορικές υπηρεσίες.

(2) Οι αθέµιτες αυτές πρακτικές που δηµιουργούν διακρίσεις ενδέχεται να είναι συνέπεια

χορήγησης επιδοτήσεων ή άλλων µορφών ενίσχυσης που χορηγεί η κυβέρνηση ή

περιφερειακό όργανο ή άλλος δηµόσιος οργανισµός χώρας που δεν είναι µέλος της

Κοινότητας, ή να απορρέουν από ορισµένες τιµολογιακές πρακτικές εφαρµοζόµενες από

εξωκοινοτικό αεροµεταφορέα που απολαµβάνει µη εµπορικών πλεονεκτηµάτων.

(3) Είναι ανάγκη να προσδιοριστούν τα επανορθωτικά µέτρα που θα λαµβάνονται κατά των

αθέµιτων πρακτικών αυτού του είδους.

(4) Εντός της Κοινότητας ισχύουν αυστηροί κανόνες για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων

στους αεροµεταφορείς, και, προκειµένου οι αεροπορικές εταιρείες της Κοινότητας να µην

περιέλθουν σε µειονεκτική ανταγωνιστική θέση και να µην υφίστανται ζηµίες επιβάλλεται η

θέσπιση µηχανισµού παροχής προστασίας από εξωκοινοτικούς αεροµεταφορείς που

ενισχύονται ή που λαµβάνουν άλλα ευεργετήµατα από τις δηµόσιες αρχές.

(5) Ο κανονισµός αυτός δεν πρόκειται να αντικαταστήσει συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών

µε τρίτες χώρες οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποτελεσµατική

αντιµετώπιση των πρακτικών που καλύπτει ο παρών κανονισµός· σε περιπτώσεις όπου, σε

επίπεδο κράτους µέλους, υφίσταται νοµικός µηχανισµός που επιτρέπει την επίτευξη

ικανοποιητικής λύσης, ο εν λόγω µηχανισµός υπερισχύει του παρόντος κανονισµού, ο οποίος

έχει επικουρικό χαρακτήρα.
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(6) Η Κοινότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβει συγκεκριµένα µέτρα προς αντιστάθµιση

των προαναφερόµενων αθέµιτων πρακτικών οι οποίες είναι συνέπεια των επιδοτήσεων που

χορηγεί η κυβέρνηση χώρας που δεν είναι µέλος της Κοινότητας. Η Κοινότητα θα πρέπει

επίσης να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει τις αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές.

(7) Θα πρέπει να καθοριστεί πότε θεωρείται ότι υπάρχει ενίσχυση και βάσει ποιών βασικών

αρχών θα πρέπει να είναι αντισταθµίσιµη, ιδίως αν η ενίσχυση προορίζεται για συγκεκριµένες

επιχειρήσεις ή κλάδους ή αν τελεί υπό τον όρο παροχής υπηρεσίας σε τρίτες χώρες.

(8) Κατά τον προσδιορισµό της ύπαρξης ενίσχυσης, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχει υπάρξει

χρηµατοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης ή περιφερειακού οργάνου ή άλλου δηµόσιου

οργανισµού µέσω µεταβίβασης χρηµατικών πόρων, ή ότι παραγράφονται ή δεν εισπράττονται

κάθε είδους οφειλές που αποτελούν δηµόσιο έσοδο οι οποίες θα έπρεπε κανονικά να

αποδοθούν και ότι παρέχεται µε τον τρόπο αυτό όφελος στην ενισχυόµενη επιχείρηση.

(9) Θα πρέπει να προσδιοριστεί υπό ποίους όρους λογίζεται ότι συντρέχει η περίπτωση των

αθέµιτων τιµολογιακών πρακτικών. Η εξέταση των τιµολογιακών πρακτικών αεροµεταφορέα

τρίτης χώρας θα πρέπει να περιορίζεται στον µικρό αριθµό περιπτώσεων στις οποίες ένας

αεροµεταφορέας απολαµβάνει µη εµπορικού πλεονεκτήµατος το οποίο δεν µπορεί να

χαρακτηριστεί σαφώς ως ενίσχυση.

(10) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για να θεωρηθεί ότι υπάρχει αθέµιτη τιµολογιακή πρακτική

πρέπει η συγκεκριµένη πρακτική να είναι σαφώς διακριτή από τις συνήθεις ανταγωνιστικές

τιµολογιακές πρακτικές· η Επιτροπή οφείλει να αναπτύξει αναλυτική µεθοδολογία

προσδιορισµού αθέµιτων τιµολογιακών πρακτικών.
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(11) Επιπλέον είναι επιθυµητό να καθοριστούν σαφείς και λεπτοµερείς κατευθυντήριες γραµµές

ως προς τους παράγοντες που ενδέχεται να έχουν ιδιάζουσα σηµασία για τον προσδιορισµό

του κατά πόσον οι ενισχυόµενες ή αθεµίτως τιµολογούµενες  αεροπορικές υπηρεσίες που

προσφέρονται από εξωκοινοτικούς αεροµεταφορείς έχουν προκαλέσει ή απειλούν να

προκαλέσουν ζηµία. Προκειµένου να αποδεικνύεται ότι οι τιµολογιακές πρακτικές που

συνδέονται µε την παροχή των προαναφερόµενων αεροπορικών υπηρεσιών προκαλούν ζηµία

στον αντίστοιχο κοινοτικό κλάδο, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις

άλλων παραγόντων, και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι συναφείς και γνωστοί

παράγοντες και οι οικονοµικοί δείκτες που έχουν κάποια επίπτωση στην κατάσταση του

συγκεκριµένου κλάδου, και ιδίως στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά της Κοινότητας.

(12) Είναι θεµελιώδους σηµασίας να προσδιορισθούν οι όροι «κοινοτικός αεροµεταφορέας»,

«κοινοτικός κλάδος» και «οµοειδής υπηρεσία αεροπορικών µεταφορών».

(13) Είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί ποιος δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία και ποια

στοιχεία θα πρέπει να περιλαµβάνει η εν λόγω καταγγελία. Η καταγγελία θα πρέπει να

απορρίπτεται όταν η ζηµία δεν αποδεικνύεται επαρκώς.

(14) Είναι επιθυµητό να καθοριστεί η ακολουθητέα διαδικασία κατά την διερεύνηση αθέµιτων

πρακτικών εξωκοινοτικών αεροµεταφορέων. Η διαδικασία αυτή πρέπει να υπόκειται σε

χρονικούς περιορισµούς.
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(15) Είναι αναγκαίο να καθοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανακοινώνονται στα

ενδιαφερόµενα µέρη τα στοιχεία που ζητούν οι αρχές. Τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να

διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να προσκοµίζουν όλα τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία και

να προασπίζουν τα συµφέροντά τους. Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν οι κανόνες και

οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και ιδίως οι

κανόνες βάσει των οποίων τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να γνωστοποιούν τα στοιχεία τους,

να εκφράζουν τις απόψεις τους και να υποβάλλουν στοιχεία εντός των προκαθορισµένων

χρονικών ορίων προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι εν λόγω απόψεις και στοιχεία. Υπό

την προϋπόθεση σεβασµού του εµπορικού απορρήτου, είναι επί πλέον αναγκαίο τα

ενδιαφερόµενα µέρη να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της έρευνας που είναι λυσιτελή

για την υπεράσπιση της υπόθεσής τους. Είναι αναγκαίο να ορισθεί ότι, στις περιπτώσεις που

τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν συνεργάζονται ικανοποιητικά, µπορούν να χρησιµοποιούνται

άλλα στοιχεία για τη θεµελίωση των πορισµάτων και ότι τα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι

λιγότερο ευνοϊκά για τους ενδιαφερόµενους απ� ό,τι θα ήταν αν αυτοί είχαν συνεργαστεί.

(16) Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους είναι δυνατή η επιβολή

προσωρινών µέτρων. Τα µέτρα αυτά, σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατόν να επιβληθούν από

την Επιτροπή µόνον επί ένα εξάµηνο.

(17) Η έρευνα ή η σχετική διαδικασία οφείλουν να περατώνονται όταν δεν συντρέχει ανάγκη να

επιβληθούν µέτρα, όπως για παράδειγµα εάν το ύψος της ενίσχυσης, η έκταση της αθέµιτης

τιµολόγησης ή η ζηµία είναι αµελητέα. Η διαδικασία θα πρέπει να περατώνεται µόνο στην

περίπτωση που η σχετική απόφαση έχει αιτιολογηθεί δεόντως. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να

αντιστοιχούν σε ποσό χαµηλότερο των αντισταθµίσιµων ενισχύσεων ή της έκτασης της

αθέµιτης τιµολόγησης, εάν το χαµηλότερο αυτό ποσό επαρκεί για την ανόρθωση της ζηµίας.

(18) Είναι αναγκαίο να καθορισθεί ότι το επίπεδο των µέτρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την

αξία των ενισχύσεων ή των µη εµπορικών πλεονεκτηµάτων που έχουν χορηγηθεί, ανάλογα µε

την εκάστοτε περίπτωση ή το ύψος της προκληθείσας ζηµίας εφόσον αυτό είναι το µικρότερο

ποσό.
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(19) Επιβάλλεται να προβλεφθεί ότι τα µέτρα θα πρέπει να παραµένουν σε ισχύ µόνον όσο είναι

αναγκαίο για να αντισταθµιστούν οι ενισχύσεις ή οι αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές που

έχουν προκαλέσει τη ζηµία.

(20) Όταν πρόκειται για την επιβολή µέτρων, θα πρέπει να προτιµούνται οι δασµοί. Εάν οι δασµοί

δεν κριθούν ως κατάλληλοι είναι δυνατόν να εξεταστούν άλλα επανορθωτικά µέτρα.

(21) Επιβάλλεται να προσδιοριστούν διαδικασίες αποδοχής των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων

µε τις οποίες εξαλείφονται ή εξουδετερώνονται οι αντισταθµίσιµες ενισχύσεις ή οι αθέµιτες

τιµολογιακές πρακτικές και η προκληθείσα ζηµία, αντί της επιβολής προσωρινών ή

οριστικών µέτρων. Ενδείκνυται επίσης να καθοριστούν οι συνέπειες που θα επιφέρει η

παράβαση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων ή η υπαναχώρηση από αυτές.

(22) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η επανεξέταση των επιβληθέντων µέτρων, στις περιπτώσεις

κατά τις οποίες υποβάλλονται επαρκείς αποδείξεις περί µεταβολής των περιστάσεων.

(23) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την

απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. 1

(24) Η µορφή και το επίπεδο των µέτρων καθώς και η επιβολή τους θα πρέπει να καθορίζονται

αναλυτικά µε τον κανονισµό ο οποίος θα επιβάλλει τα εν λόγω µέτρα.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(25) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε µέτρα λαµβάνονται βάσει του παρόντος

κανονισµού συνάδουν πλήρως µε το κοινοτικό συµφέρον. Η εκτίµηση του κοινοτικού

συµφέροντος συνεπάγεται τον προσδιορισµό κάθε αποχρώντος λόγου που θα µπορούσε να

οδηγήσει στο σαφές συµπέρασµα ότι η λήψη µέτρων δεν εξυπηρετεί το γενικότερο συµφέρον

της Κοινότητας. Στους αποχρώντες αυτούς λόγους µπορούν, παραδείγµατος χάριν, να

περιλαµβάνονται περιπτώσεις κατά τις οποίες τα µειονεκτήµατα για τους καταναλωτές ή

άλλα ενδιαφερόµενα µέρη θα ήταν σαφώς δυσανάλογα σε σχέση µε τα όποια πλεονεκτήµατα

που θα προέκυπταν για τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής από την επιβολή των µέτρων.

(26) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, ήτοι η προστασία κατά των πρακτικών

χορηγήσεως ενισχύσεων και των αθέµιτων τιµολογιακών πρακτικών που προκαλούν ζηµία

στους κοινοτικούς αεροµεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που

δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη

µέλη και, εποµένως, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα

µπορεί να θεσπίζει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως διατυπώνεται µε

το άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται µε το

ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω

στόχου,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
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Άρθρο 1

Στόχος

1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει τη διαδικασία που ακολουθείται για την παροχή προστασίας

από την χορήγηση ενισχύσεων και τις αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές κατά την παροχή

αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφόσον

προκαλείται έτσι ζηµία στον κοινοτικό κλάδο.

2. Ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει την εκ των προτέρων εφαρµογή  ειδικών διατάξεων που

περιλαµβάνονται σε συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών µεταξύ κρατών µελών και χωρών που δεν

είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

3. Ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει την εφαρµογή ειδικών διατάξεων που περιλαµβάνονται

σε συµφωνίες µεταξύ της Κοινότητας και χωρών που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 2

Αρχές

Επανορθωτικό µέτρο επιτρέπεται να επιβληθεί προκειµένου να εξουδετερωθούν  :

1) η ενίσχυση η οποία χορηγείται, άµεσα ή έµµεσα, σε εξωκοινοτικό αεροµεταφορέα, ή

2) οι αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές εξωκοινοτικών αεροµεταφορέων

για την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών σε µία ή περισσότερες διαδροµές µε προορισµό και

αφετηρία την Κοινότητα, που προκαλούν ζηµία στον κοινοτικό κλάδο.
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Άρθρο 3

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού :

(α) ως «ζηµία» νοείται η υλική ζηµία που προκαλείται στον κοινοτικό κλάδο ή η απειλή

επέλευσης υλικής ζηµίας στον κοινοτικό κλάδο, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του

άρθρου 6,

(β) ως «κοινοτικός κλάδος» νοείται το σύνολό των κοινοτικών αεροµεταφορέων οι οποίοι

παρέχουν οµοειδείς αεροπορικές υπηρεσίες, ή οι αεροµεταφορείς το συλλογικό µερίδιο των

οποίων αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µέρος της συνολικής κοινοτικής παροχής των εν λόγω

υπηρεσιών,

(γ) ως «κοινοτικός αεροµεταφορέας» νοείται ο αεροµεταφορέας που διαθέτει έγκυρη άδεια

εκµετάλλευσης η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος µέλος σύµφωνα τον κανονισµό (EΟΚ)

αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των

αεροµεταφορέων1,

(δ) ως «οµοειδής υπηρεσία αεροπορικών µεταφορών» νοούνται οι αεροπορικές υπηρεσίες που

παρέχονται στην ίδια διαδροµή ή στις ίδιες διαδροµές µε τις εξεταζόµενες αεροπορικές

υπηρεσίες, ή οι ανάλογες αεροπορικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε διαδροµή ή

διαδροµές που προσοµοιάζουν πολύ µε τη διαδροµή ή τις διαδροµές στις οποίες παρέχονται

οι εξεταζόµενες αεροπορικές υπηρεσίες.

                                                
1 ΕΕ L 240, 24.8.1992, σ. 1.
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Άρθρο 4

Χορήγηση ενισχύσεων

1. Θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί ενίσχυση εφόσον :

(α) υπάρχει χρηµατοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης ή περιφερειακού οργάνου ή άλλου

δηµόσιου οργανισµού χώρας που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ήτοι,

(i) όταν η κυβέρνηση ή περιφερειακό όργανο ή άλλος δηµόσιος οργανισµός ενεργεί κατά

τρόπο που συνεπάγεται άµεση µεταφορά κεφαλαίων όπως επιχορηγήσεις, δάνεια ή

εισφορά στο κεφάλαιο, δυνητική άµεση µεταφορά κεφαλαίων προς την επιχείρηση ή

ανάληψη υποχρεώσεων της επιχείρησης, όπως εγγυήσεις δανείων,

(ii) όταν η κυβέρνηση ή περιφερειακό όργανο ή άλλος δηµόσιος οργανισµός παραιτείται

από την απαίτηση είσπραξης εσόδων που κανονικά του οφείλονται ή δεν τα εισπράττει,

(iii) όταν η κυβέρνηση ή περιφερειακό όργανο ή άλλος δηµόσιος οργανισµός παρέχει άλλα

αγαθά ή υπηρεσίες, πέραν της γενικότερης υποδοµής, ή όταν αγοράζει αγαθά ή

υπηρεσίες,

(iv) όταν η κυβέρνηση ή περιφερειακό όργανο ή άλλος δηµόσιος οργανισµός καταβάλλει

ποσά σε σύστηµα χρηµατοδοτήσεων ή αναθέτει ή δίδει εντολή σε ιδιωτικό φορέα να

πραγµατοποιήσει µία ή περισσότερες από τις πράξεις που περιγράφονται στα στοιχεία

(i), (ii) και (iii), οι οποίες υπάγονται κανονικά στην αρµοδιότητά του κράτους και, στην

πράξη, ουδόλως διαφέρουν από τη συνήθη διενέργεια πράξεων εκ µέρους του

δηµοσίου,
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(β) και όταν µε τον τρόπο αυτό παρέχεται κάποιο όφελος.

2. Οι ενισχύσεις υπόκεινται σε επανορθωτικά µέτρα µόνον εφόσον περιορίζονται, από το νόµο ή

στην πράξη, σε συγκεκριµένη επιχείρηση ή κλάδο ή σε οµάδα επιχειρήσεων ή κλάδων που

υπάγονται στη δικαιοδοσία της ενισχύουσας αρχής.

Άρθρο 5

Αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές

1. Αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές θεωρούνται ότι υφίστανται κατά την εκτέλεση

συγκεκριµένου αεροπορικού δροµολογίου µε προορισµό ή αφετηρία την Κοινότητα στις

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εξωκοινοτικοί αεροµεταφορείς :

− επωφελούνται µη εµπορικών πλεονεκτηµάτων, και

− χρεώνουν αεροπορικούς ναύλους αρκετά χαµηλότερους από τους ναύλους που προσφέρονται

από τους ανταγωνιζοµένους κοινοτικούς αεροµεταφορείς έτσι ώστε να προκαλείται ζηµία.

Οι πρακτικές αυτές πρέπει να είναι σαφώς διακριτές από τις συνήθεις ανταγωνιστικές τιµολογιακές

πρακτικές.

2. Κατά τη σύγκριση των αεροπορικών ναύλων, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής

στοιχεία :

(α) η πραγµατική τιµή στην οποία προσφέρονται τα εισιτήρια,
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(β) ο αριθµός των θέσεων που προτείνονται σε φερόµενη ως αθέµιτη τιµή έναντι του συνολικού

αριθµού θέσεων του αεροσκάφους,

(γ) οι περιορισµοί και οι όροι των εισιτηρίων που φέρεται ότι πωλούνται σε αθέµιτη τιµή,

(δ) το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν όλοι οι αεροµεταφορείς οι οποίοι παρέχουν την

εν λόγω οµοειδή υπηρεσία αεροπορικών µεταφορών,

(ε) το πραγµατικό κόστος του εξωκοινοτικού αεροµεταφορέα που παρέχει τις υπηρεσίες στο

οποίο προστίθεται και εύλογο περιθώριο κέρδους, και

(στ) η κατάσταση που επικρατεί, ως προς τα ανωτέρω σηµεία α) έως ε), σε συγκρίσιµες

διαδροµές.

3. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 3,

αναπτύσσει λεπτοµερή µεθοδολογία για τον προσδιορισµό της ύπαρξης αθέµιτων τιµολογιακών

πρακτικών. Η εν λόγω µεθοδολογία που καλύπτει, µεταξύ άλλων, τον τρόπο µε τον οποίο

αξιολογούνται η συνήθης ανταγωνιστική τιµολόγηση, το πραγµατικό κόστος και τα εύλογα

περιθώρια κέρδους στο συγκεκριµένο πλαίσιο του τοµέα των αεροµεταφορών.

Άρθρο 6

Προσδιορισµός της ζηµίας

1. Ο προσδιορισµός της ζηµίας βασίζεται σε θετικά αποδεικτικά στοιχεία και περιλαµβάνει την

αντικειµενική εξέταση :

(α) του επιπέδου των ναύλων των εξεταζόµενων αεροπορικών υπηρεσιών και των επιπτώσεων

που αυτές έχουν στους ναύλους που προσφέρουν οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς, και
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(β) των επιπτώσεων που έχουν οι προαναφερόµενες αεροπορικές υπηρεσίες στον κοινοτικό

κλάδο, όπως αυτές αποδεικνύονται από τις τάσεις που εµφανίζουν ορισµένοι οικονοµικοί

δείκτες, όπως ο αριθµός των πτήσεων, η εκµετάλλευση της χωρητικότητας, οι κρατήσεις των

επιβατών, το µερίδιο στην αγορά, τα κέρδη, η οικονοµική αποδοτικότητα, οι επενδύσεις και η

απασχόληση.

Κανένας µεµονωµένος αλλά ούτε και περισσότεροι του ενός από τους παράγοντες αυτούς δεν

αποτελούν υποχρεωτικά καθοριστικούς παράγοντες.

2. Από το σύνολο των θετικών αποδεικτικών στοιχείων που προσκοµίζονται σε συνάρτηση µε

τις διατάξεις της παραγράφου 1 πρέπει να προκύπτει ότι οι εξεταζόµενες αεροπορικές υπηρεσίες

προκαλούν ζηµία κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.

3. Εκτός από τις εξεταζόµενες αεροπορικές υπηρεσίες, διερευνώνται παράλληλα άλλοι γνωστοί

παράγοντες οι οποίοι προκαλούν συγχρόνως ζηµία στον κοινοτικό κλάδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι

η ζηµία που προκαλείται από τους εν λόγω άλλους παράγοντες δεν µπορεί να αποδοθεί στις υπό

εξέταση υπηρεσίες αεροπορικών µεταφορών.

4. Ο προσδιορισµός της επαπειλούµενης ζηµίας βασίζεται σε γεγονότα και όχι απλώς σε

ισχυρισµούς, εικασίες, ή κάποιες πιθανότητες. Κάθε µεταβολή των περιστάσεων, δηµιουργούσα

κατάσταση που καθιστά ζηµιογόνο την ενίσχυση , πρέπει να µπορεί να προβλεφθεί µε σαφήνεια

και να είναι επικείµενη.

Άρθρο 7

Κίνηση της διαδικασίας

1. Η έρευνα βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισµού κινείται κατόπιν υποβολής γραπτής

καταγγελίας εξ ονόµατος του κοινοτικού κλάδου από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή

οποιαδήποτε ένωση, ή από πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν αποδεικνύεται επαρκώς η ύπαρξη

αντισταθµίσιµων ενισχύσεων (συµπεριλαµβανοµένου, ει δυνατόν, του ύψους τους) ή αθέµιτων

τιµολογιακών πρακτικών, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, η ζηµία και η

αιτιώδης συνάφεια µεταξύ των φεροµένων ως επιδοτούµενων ή ως αθεµίτως τιµολογούµενων

αεροπορικών υπηρεσιών και της υποτιθέµενης ζηµίας.
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2. Όπου είναι προφανές ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την

κίνηση της σχετικής διαδικασίας, η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου

15 παράγραφος 2, κινεί την αντίστοιχη διαδικασία εντός προθεσµίας 45 ηµερών από την υποβολή

της καταγγελίας και δηµοσιεύει σχετική ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Όταν το συγκεκριµένο ζήτηµα συζητείται στο πλαίσιο διµερούς συµφωνίας του

ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, η εν λόγω προθεσµία των 45 ηµερών παρατείνεται, κατόπιν

αιτήσεως του κράτους µέλους, για 30 ηµέρες το πολύ. Οποιαδήποτε επί πλέον παράταση της

προθεσµίας πρέπει να αποφασίζεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15

παράγραφος 2.

Όταν προσκοµίζονται ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή, ενεργώντας βάσει της

διαδικασίας του άρθρου 12 παράγραφος 2 ενηµερώνει σχετικά τον καταγγέλλοντα, εντός

προθεσµίας 45 ηµερών από την υποβολή της καταγγελίας.

3. Με την ανακοίνωση που αναγγέλλει την κίνηση της διαδικασίας γνωστοποιείται η έναρξη

έρευνας, αναφέρεται το πεδίο εφαρµογής της, µνηµονεύονται οι αεροπορικές υπηρεσίες στις

σχετικές διαδροµές, κατονοµάζονται οι χώρες οι κυβερνήσεις των οποίων φέρονται ως

χορηγήσασες  τις ενισχύσεις ή τις άδειες στους αεροµεταφορείς οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν

αναπτύξει αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές, και γνωστοποιείται το χρονικό διάστηµα εντός του

οποίου τα οικεία µέρη έχουν τη δυνατότητα να εµφανιστούν, να υποβάλουν τις απόψεις τους

εγγράφως και να κοινοποιήσουν σχετικές πληροφορίες προκειµένου οι απόψεις αυτές να ληφθούν

υπόψη κατά τη διάρκεια της έρευνας. Πρέπει επίσης να αναφέρεται το χρονικό διάστηµα εντός του

οποίου τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από

την Επιτροπή.

4. Η Επιτροπή ενηµερώνει τους αεροµεταφορείς που προσφέρουν τις εξεταζόµενες αεροπορικές

υπηρεσίες, την οικεία κυβέρνηση και τους καταγγέλλοντες σχετικά µε την κίνηση της διαδικασίας.



14141/1/03 REV 1 CZV/ak 15
DG C III    EL

5. Η Επιτροπή µπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, να καλέσει την κυβέρνηση της τρίτης

χώρας να συµµετάσχει σε διαβουλεύσεις, µε σκοπό να διευκρινιστεί η κατάσταση ως προς τα

θέµατα της παραγράφου 2 και να επιτευχθεί αµοιβαία αποδεκτή λύση. Εφόσον απαιτείται, η

Επιτροπή καλεί κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος να συµµετάσχει στις διαβουλεύσεις αυτές. Στις

περιπτώσεις κατά τις οποίες διεξάγονται ήδη διαβουλεύσεις µεταξύ κράτους µέλους και της

κυβέρνησης της τρίτης χώρας, η Επιτροπή έρχεται εκ των προτέρων σε επαφή µε το συγκεκριµένο

κράτος µέλος.

Άρθρο 8

Η έρευνα

1. Έπειτα από την κίνηση της διαδικασίας, η Επιτροπή αρχίζει έρευνα η οποία καλύπτει τα

περιστατικά χορήγησης ενισχύσεων ή τις αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές κατά την παροχή

αεροπορικών υπηρεσιών από εξωκοινοτικούς αεροµεταφορείς σε ορισµένες διαδροµές, και τη

ζηµία. Η εν λόγω έρευνα πρέπει να διεξάγεται ταχέως και να ολοκληρώνεται κανονικά εντός εννέα

µηνών από την κίνηση της διαδικασίας, µε εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, στις οποίες το

διάστηµα αυτό µπορεί να παραταθεί :

− αν οι διαπραγµατεύσεις µε τις ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις τρίτων χωρών έχουν προοδεύσει

σε σηµείο που να επίκειται ικανοποιητική επίλυση του ζητήµατος, ή

− αν απαιτείται πρόσθετος χρόνος προκειµένου να επιτευχθεί λύση σύµφωνη µε το κοινοτικό

συµφέρον.
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2. Τα ενεχόµενα µέρη τα οποία εµφανίστηκαν εντός των χρονικών προθεσµιών που τάχθηκαν

µε την ανακοίνωση της κίνησης της σχετικής διαδικασίας γίνονται δεκτά σε ακρόαση, εάν έχουν

υποβάλει σχετικό αίτηµα από το οποίο προκύπτει ότι αποτελούν ενδιαφερόµενο µέρος που

ενδέχεται να επηρεαστεί από τα αποτελέσµατα της διαδικασίας και ότι συντρέχουν ιδιάζοντες λόγοι

για τους οποίους πρέπει να ακουσθούν.

3. Όταν ενδιαφερόµενο µέρος αρνείται την πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες ή δεν τις

παρέχει εγκαίρως µε άλλο τρόπο ή παρεµποδίζει σηµαντικά τη διεξαγόµενη έρευνα, τότε είναι

δυνατόν να συναχθούν προσωρινά ή τελικά, θετικά ή αρνητικά πορίσµατα βάσει των διαθέσιµων

στοιχείων. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι το ενδιαφερόµενο µέρος έχει χορηγήσει ψευδή ή

παραπλανητικά στοιχεία, τα στοιχεία αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη και επιτρέπεται να

χρησιµοποιηθούν τα διαθέσιµα στοιχεία.

Άρθρο 9

Επανορθωτικά µέτρα

Τα επανορθωτικά µέτρα, είτε προσωρινά είτε οριστικά, έχουν κατά προτίµηση τη µορφή δασµών

που επιβάλλονται στον οικείο εξωκοινοτικό αεροµεταφορέα.

Άρθρο 10

Προσωρινά µέτρα

1. Η επιβολή προσωρινών µέτρων επιτρέπεται, εάν έχει συναχθεί θετικό προσωρινό

συµπέρασµα ότι ο οικείος εξωκοινοτικός αεροµεταφορέας προσπορίζεται όφελος από ενισχύσεις ή

ενέχεται σε αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζηµία στον κοινοτικό κλάδο και

εφόσον το συµφέρον της Κοινότητας υπαγορεύει την εν λόγω παρέµβαση προς αποτροπή

περαιτέρω ζηµίας.
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2. Τα προσωρινά µέτρα είναι δυνατόν να λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου

15 παράγραφος 2. Τα εν λόγω προσωρινά µέτρα επιβάλλονται για µέγιστο χρονικό διάστηµα έξι

µηνών.

Άρθρο 11

Περάτωση της διαδικασίας χωρίς επιβολή µέτρων

1. Σε περίπτωση ανάκλησης της καταγγελίας ή ικανοποιητικής επίλυσης του ζητήµατος µέσω

συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών ενός κράτους µέλους µε την οικεία τρίτη χώρα, η διαδικασία

µπορεί να περατωθεί από την Επιτροπή, εκτός εάν η περάτωσή της δεν εξυπηρετεί το συµφέρον της

Κοινότητας.

2. Όταν η λήψη επανορθωτικών µέτρων δεν είναι αναγκαία, η διαδικασία περατώνεται

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2. Κάθε απόφαση περάτωσης της

διαδικασίας δικαιολογείται δεόντως.

Άρθρο 12

Οριστικά µέτρα

1. Όταν από τα πραγµατικά περιστατικά, όπως αυτά έχουν εξακριβωθεί οριστικά, προκύπτει η

ύπαρξη ενισχύσεων ή αθέµιτων τιµολογιακών πρακτικών και η επακόλουθη ζηµία, και όταν το

κοινοτικό συµφέρον επιτάσσει παρέµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 16, επιβάλλεται οριστικό µέτρο

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 3.
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2. Το επίπεδο των µέτρων που επιβάλλονται προς αντιστάθµιση των ενισχύσεων δεν υπερβαίνει

το ποσό των ενισχύσεων, υπολογιζόµενο µε κριτήριο το όφελος που προσπορίζεται η αποδέκτρια

επιχείρηση, από τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχουν αποκοµίσει όφελος οι εξωκοινοτικοί

αεροµεταφορείς, πρέπει δε να είναι χαµηλότερο από το συνολικό ποσό των ενισχύσεων, εάν αυτό

το χαµηλότερο επίπεδο επαρκεί για να εξαλειφθεί η ζηµία που προκλήθηκε στον κοινοτικό κλάδο.

3. Το επίπεδο των επιβαλλόµενων µέτρων προς αντιστάθµιση αθέµιτων τιµολογιακών

πρακτικών αεροµεταφορέων οι οποίοι επωφελούνται από την παροχή ενός µη εµπορικού

πλεονεκτήµατος δεν υπερβαίνει τη διαφορά µεταξύ των ναύλων που προσφέρει ο εν λόγω

εξωκοινοτικός αεροµεταφορέας και του ναύλου που προσφέρει ο οικείος ανταγωνιζόµενος

κοινοτικός αεροµεταφορέας, πρέπει δε να είναι χαµηλότερο, αν το εν λόγω χαµηλότερο επίπεδο

επαρκεί για να εξαλειφθεί η ζηµία που προκλήθηκε στον κοινοτικό κλάδο. Το επίπεδο των µέτρων

δεν υπερβαίνει, σε καµία περίπτωση, την αξία των µη εµπορικών πλεονεκτηµάτων που

παραχωρούνται στον εξωκοινοτικό αεροµεταφορέα.

4. Στις αεροπορικές υπηρεσίες που παρέχουν οι εξωκοινοτικοί αεροµεταφορείς, οι οποίοι

διαπιστώνεται ότι έχουν προσπορισθεί όφελος από τις παρεχόµενες ενισχύσεις ή ότι έχουν ασκήσει

αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές στις αντίστοιχες διαδροµές, επιβάλλονται µέτρα, το ύψος των

οποίων είναι το προσήκον σε κάθε επί µέρους περίπτωση και χωρίς να γίνονται διακρίσεις, µε

εξαίρεση τις αεροπορικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν οι εξωκοινοτικοί αεροµεταφορείς για τους

οποίους έχει γίνει αποδεκτή η ανάληψη υποχρεώσεων βάσει των όρων του παρόντος κανονισµού.

5. Το µέτρο παραµένει σε ισχύ µόνο για όσο χρονικό διάστηµα και στην έκταση που απαιτείται

για την αντιστάθµιση των ζηµιογόνων συνεπειών των ενισχύσεων ή των αθέµιτων τιµολογιακών

πρακτικών.
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Άρθρο 13

Ανάληψη δεσµεύσεων

1. Η έρευνα είναι δυνατόν να περατωθεί χωρίς την επιβολή προσωρινών ή οριστικών µέτρων,

ευθύς µόλις παραληφθεί η προσφορά ικανοποιητικής οικειοθελούς ανάληψης δεσµεύσεων, βάσει

της οποίας :

(α) η κυβέρνηση η οποία χορηγεί την ενίσχυση ή το µη εµπορικό πλεονέκτηµα συµφωνεί να

καταργήσει ή να µειώσει την ενίσχυση ή το µη εµπορικό πλεονέκτηµα ή να θεσπίσει άλλου

είδους µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών τους, ή

(β) ο εξωκοινοτικός αεροµεταφορέας αναλαµβάνει τη δέσµευση να αναθεωρήσει τις τιµές που

εφαρµόζει ή να παύσει να προσφέρει την υπηρεσία αεροπορικής µεταφοράς στην προκειµένη

διαδροµή, µε αποτέλεσµα την εξάλειψη των ζηµιογόνων συνεπειών που έχει η ενίσχυση ή το

µη εµπορικό πλεονέκτηµα.

2. Η ανάληψη των δεσµεύσεων γίνεται αποδεκτή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15

παράγραφος 2.

3. Σε περίπτωση παραβίασης των ανειληµµένων δεσµεύσεων ή υπαναχώρησης από αυτές από

οποιοδήποτε µέρος, επιβάλλονται οριστικά µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 12 βάσει των πραγµατικών

περιστατικών που έχουν εξακριβωθεί κατά την έρευνα η οποία οδήγησε στην ανάληψη της

δέσµευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η έρευνα αυτή περατώθηκε µε τη διατύπωση τελικού

συµπεράσµατος σχετικά µε τις παρεχόµενες ενισχύσεις και ότι έχει παρασχεθεί στον

ενδιαφερόµενο εξωκοινοτικό αεροµεταφορέα ή την κυβέρνηση που χορήγησε τη σχετική ενίσχυση

η δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο

εξωκοινοτικός αεροµεταφορέας ή η οικεία κυβέρνηση έχει υπαναχωρήσει από την αναληφθείσα

δέσµευση.
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Άρθρο 14

Επανεξέταση

1. Όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, η ανάγκη συνέχισης της επιβολής των µέτρων υπό την αρχική

τους µορφή είναι επίσης δυνατόν να επανεξετάζεται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής ή έπειτα από

σχετική αίτηση κράτους µέλους ή, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο διαδοχικές περίοδοι

προγραµµατισµού της ΙΑΤΑ από την επιβολή του οριστικού µέτρου, µετά από αίτηση των

εξωκοινοτικών αεροµεταφορέων που υπόκεινται στα µέτρα ή µετά από αίτηση κοινοτικών

αεροµεταφορέων.

2. Η επανεξέταση της παραγράφου 1 κινείται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία ενεργεί

µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2. Στην επανεξέταση που διενεργείται σύµφωνα µε

την παράγραφο 1 εφαρµόζονται οι συναφείς διατάξεις των άρθρων 7 και 8. Κατά την επανεξέταση,

αξιολογείται η συνεχιζόµενη ύπαρξη ενισχύσεων ή αθέµιτων τιµολογιακών πρακτικών, ή/και η

προκαλούµενη ζηµία, και διαπιστώνεται εάν τα συµφέροντα της Κοινότητας επιβάλλουν να

συνεχιστεί η παρέµβαση. Στις περιπτώσεις που η επανεξέταση το επιβάλλει, τα µέτρα

ανακαλούνται, τροποποιούνται ή διατηρούνται σε ισχύ, όπως κρίνεται αναγκαίο, σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 3.

Άρθρο 15

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του

άρθρου 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992 για την

πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών

γραµµών. 1

                                                
1 ΕΕ L 240, 24.8.1992, σ. 8. Κανονισµός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη

προσχώρησης του 2003.
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2. Οσάκις γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της

απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου άρθρο 8 της ιδίας απόφασης.

3. Οσάκις γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

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

Η περίοδος που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 16

Συµφέρον της Κοινότητας

Προκειµένου να διαπιστωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1, το άρθρο 11 παράγραφος 2

και το άρθρο 12 παράγραφος 1 εάν το συµφέρον της Κοινότητας επιβάλλει τη συγκεκριµένη

παρέµβαση ή εάν τα µέτρα πρέπει να διατηρηθούν σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2, πρέπει

να αξιολογούνται τα διάφορα συµφέροντα στο σύνολό τους. Τα µέτρα µπορούν να µην

επιβάλλονται στις περιπτώσεις που συνάγεται σαφώς το συµπέρασµα ότι η εφαρµογή τους δεν

εξυπηρετεί το συµφέρον της Κοινότητας.

Άρθρο 17

Γενικές διατάξεις

1. Τα προσωρινά ή οριστικά επανορθωτικά µέτρα επιβάλλονται µε κανονισµό και εκτελούνται

από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη µορφή, το επίπεδο και τα υπόλοιπα κριτήρια που καθορίζονται

από τον κανονισµό µε τον οποίο επιβάλλονται. Εάν επιβάλλονται µέτρα άλλης µορφής εκτός από

δασµούς, ο κανονισµός πρέπει να καθορίζει την ακριβή µορφή των µέτρων, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
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2. Οι κανονισµοί για την επιβολή προσωρινών ή οριστικών επανορθωτικών µέτρων καθώς και

οι κανονισµοί ή οι αποφάσεις για την αποδοχή της ανάληψης δεσµεύσεων ή την αναστολή ή

περάτωση των ερευνών ή διαδικασιών δηµοσιεύονται στη Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 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 12 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισµού περί της προστασίας

από τις πρακτικές χορήγησης επιδοτήσεων και τις αθέµιτες πρακτικές καθορισµού των

ναύλων κατά την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς από χώρες που δεν είναι

µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 14

Ιανουαρίου 2003, ενώ η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή στις 18 Σεπτεµβρίου

2002. Η Επιτροπή των Περιφερειών ενηµέρωσε το Συµβούλιο ότι δεν προτίθεται να

εκφέρει γνώµη επί αυτού του φακέλου.

3. Στις 18 ∆εκεµβρίου 2003 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Η πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται στο πλαίσιο των δυσκολιών που αντιµετωπίζει τον τελευταίο

καιρό ο τοµέας των διεθνών αεροµεταφορών µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης

Σεπτεµβρίου 2001 και την παγκόσµια οικονοµική επιβράδυνση. Κατά την Επιτροπή, οι αντιδράσεις

των κυβερνήσεων ορισµένων τρίτων χωρών που χορηγούν οικονοµικές ενισχύσεις σε εταιρίες του

τοµέα, καθώς και οι «καλυµµένες» επιδοτήσεις που παρέχονται σε κρατικούς αεροµεταφορείς

έχουν συµβάλει στη διαµόρφωση µιας κατάστασης όπου οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς ενδέχεται

να µην είναι πλέον σε θέση να ανταγωνιστούν µε ισότιµους όρους. Αντιδρώντας στην κατάσταση

αυτή, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει την παρούσα πρόταση, η οποία βασίζεται σε προσέγγιση

που ακολουθήθηκε το 1986 στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών1 και χρησιµοποιείται ευρέως

στις εµπορικές συναλλαγές, έτσι ώστε να είναι δυνατή η λήψη ειδικών µέτρων έναντι

αεροµεταφορέων τρίτων χωρών για κάθε περίπτωση χωριστά.

                                                
1 Βλ. κανονισµό αριθ. 4057/86 του Συµβουλίου.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Βασικές αλλαγές

Ενώ αποδέχεται το σκεπτικό που είναι στη βάση της πρότασης της Επιτροπής, το Συµβούλιο
προέβη σε διάφορες σηµαντικές αλλαγές στην ουσία του κειµένου, καθώς και σε µικρότερες
βελτιώσεις στη διατύπωση.

Οι σηµαντικότερες αλλαγές που ενσωµατώνονται στην κοινή θέση είναι οι ακόλουθες:

- η σχέση µεταξύ του παρόντος κανονισµού και των διµερών συµφωνιών
αεροπορικών µεταφορών των κρατών µελών διευκρινίστηκε (βλ. το άρθρο 1 παρ. 2,
και το άρθρο 7 παρ. 2 και την αιτιολογική σκέψη 5). Η αρχή της παραχώρησης
προτεραιότητας στις συµφωνίες των κρατών µελών ελήφθη από την παράγραφο 6
της αιτιολογικής έκθεσης που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής.

- το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 5 (πρώην άρθρο 3 της πρότασης της Επιτροπής)
σχετικά µε τις αθέµιτες πρακτικές καθορισµού των ναύλων επεκτάθηκε ώστε να
καλύψει όλους τους εξωκοινοτικούς αεροµεταφορείς και όχι µόνο τους
ελεγχόµενους από το κράτος, όπως προτείνει η Επιτροπή. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι
ο περιορισµός στους ελεγχόµενους από το κράτος αεροµεταφορείς αποτελεί
διάκριση, καθώς και ότι αγνοεί το γεγονός ότι ιδιωτικοί φορείς µπορούν να
προβαίνουν σε αθέµιτες πρακτικές. Ως αντιστάθµισµα, προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι η διάταξη αυτή θα χρησιµοποιείται περιορισµένα, περιελήφθη στις
αιτιολογικές σκέψεις και στα ουσιαστικά άρθρα ένα κείµενο που βασίστηκε στις
τροπολογίες 11 και 34 του Κοινοβουλίου.

- το Συµβούλιο, συµµεριζόµενο τους ενδοιασµούς του Κοινοβουλίου όσον αφορά την
έννοια του «κανονικού ύψους ναύλου» στο άρθρο 5, και επίσης εκφράζοντας
προβληµατισµό για τη µέθοδο που πρότεινε η Επιτροπή για τον καθορισµό του
ύψους των ναύλων, ακολούθησε το Κοινοβούλιο (τροπολογία 34) στην προτίµηση
του όρου «συνήθης ανταγωνιστική τιµολόγηση» και στην προσθήκη ενός
καταλόγου κριτηρίων προς χρήση κατά τη σύγκριση των αεροπορικών ναύλων.
Επιπλέον, στη κοινή θέση απαλείφεται η µεθοδολογία που υπάρχει στην πρόταση
και ζητείται αντ� αυτού από την Επιτροπή να αναπτύξει, επικουρούµενη από
κανονιστική Επιτροπή, αναλυτική µεθοδολογία προσδιορισµού αθέµιτων
τιµολογιακών πρακτικών.
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- η κοινή θέση υιοθετεί την πρόταση του Κοινοβουλίου (τροπολογίες 4 και 27) ότι τα

επανορθωτικά µέτρα πρέπει να έχουν κατά προτίµηση τη µορφή τελών.

- για την επιβολή των οριστικών µέτρων και την επανεξέτασή τους, το Συµβούλιο

τροποποίησε την εφαρµοστέα διαδικασία επιτροπολογίας από συµβουλευτική σε

κανονιστική. Σηµειωτέον, εν προκειµένω, ότι όλες οι πρότερες ανάλογες κοινοτικές

πράξεις δεν προβλέπουν καν την αρµοδιότητα της Επιτροπής να λαµβάνει µέτρα,

απαιτώντας αντ� αυτού απόφαση του Συµβουλίου.

2. Εξέταση της γνώµης σε πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όπως εξηγήθηκε προηγουµένως, σε πολλά από τα σηµεία όπου το Συµβούλιο τροποποίησε

σηµαντικά την πρόταση της Επιτροπής ακολούθησε σε µεγάλο βαθµό τη γνώµη του

Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο επιδίωξε επίσης να υιοθετήσει πολλές από τις τροπολογίες της

πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε διάφορα επί µέρους σηµεία.

Οι τροπολογίες που δέχτηκε το Συµβούλιο πλήρως, εν µέρει ή κατ� αρχήν, είναι οι εξής:

Τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 10 (εν µέρει), 11 (εν µέρει), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24,

25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 44, 49, 54 (εν µέρει), 60, 61 και 62.

_______________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2003 (09.12)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος:
2002/0067 (COD)

15748/03

AVIATION 255
CODEC 1756
OC 819

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ "Ι/Α"
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο
Θέµα : Έγκριση της κοινής θέσης του Συµβουλίου εν όψει της εκδόσεως του

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της
προστασίας από τις πρακτικές χορήγησης επιδοτήσεων και τις αθέµιτες
πρακτικές καθορισµού των ναύλων κατά την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής
µεταφοράς από χώρες που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 14.12.2003

1. Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της  για τον προαναφερόµενο κανονισµό στις 12

Μαρτίου 2002. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 18

Σεπτεµβρίου 2002, ενώ η Επιτροπή Περιφερειών κλήθηκε να γνωµοδοτήσει αλλά

αποφάσισε να µην εκφέρει γνώµη.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Ιανουαρίου

2003 (βλέπε έγγρ. 5292/03).

3. Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να αποδεχθεί πλήρως τη γνώµη του Κοινοβουλίου και ως εκ

τούτου επέλεξε να καθορίσει κοινή θέση. Στη σύνοδό του της 9ης Οκτωβρίου 2003 το

Συµβούλιο επέτυχε πολιτική συµφωνία ως προς αυτήν την κοινή θέση.



15748/03 ΚΣ/κγ 2
DG C III    EL

4.  Η Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων θα µπορούσε πλέον να καλέσει το Συµβούλιο:

- να εγκρίνει ως σηµείο "Α" µιας προσεχούς συνόδου του την κοινή θέση, όπως αυτή

περιέχεται στο έγγραφο 14141/03 AVIATION 220 CODEC 1498 OC 678,

- να διαβιβάσει την κοινή θέση του Συµβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ, µαζί µε το σκεπτικό του που

περιέχεται στο έγγρ. 14141/03 AVIATION 220 CODEC 1498 OC 678 ADD 1,

- να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνόδου του τη δήλωση που περιέχεται στο έγγρ.

ADD 1 του παρόντος σηµειώµατος.

__________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2003 (09.12)
(OR. en/fr)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0067 (COD)

15748/03
ADD 1

AVIATION 255
CODEC 1756
OC 819

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο
Θέµα : Έγκριση της κοινής θέσης του Συµβουλίου εν όψει της εκδόσεως του

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της
προστασίας από τις πρακτικές χορήγησης επιδοτήσεων και τις αθέµιτες
πρακτικές καθορισµού των ναύλων κατά την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής
µεταφοράς από χώρες που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 14.12.2003

Η Επιτροπή υπέβαλε την εξής δήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου το οποίο

εγκρίνει την κοινή θέση :

«Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του

άρθρου 7 θεσπίζουν κανόνες για τη χρονική ισχύ των εθνικών και κοινοτικών νοµοθετικών µέσων.

Παρατηρεί ότι το κείµενο της παραγράφου 5 του αιτιολογικού δεν ευθυγραµµίζεται µε τις εν λόγω

διατάξεις».

___________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 9.1.2004
COM(2004) 7 τελικό

2002/0067 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της προστασίας από τις πρακτικές
χορήγησης επιδοτήσεων και τις αθέµιτες πρακτικές καθορισµού των ναύλων κατά την

παροχή υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς από χώρες που δεν είναι µέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας
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2002/0067 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της προστασίας από τις πρακτικές
χορήγησης επιδοτήσεων και τις αθέµιτες πρακτικές καθορισµού των ναύλων κατά την

παροχή υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς από χώρες που δεν είναι µέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2002)110 τελικό - 2002/0067 (COD)): 13 Mαρτίου 2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής:

18 Σεπτεµβρίου 2002

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση:

14 Ιανουαρίου 2003

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 7 Mαΐου 2003

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 17 ∆εκεµβρίου 2003

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι αεροπορικές εταιρείες στην Κοινότητα αντιµετωπίζουν το µεγάλο πρόβληµα ότι πρέπει να
ανταγωνίζονται τις αεροπορικές εταιρείες τρίτων χωρών οι οποίες επιδοτούνται γενναιόδωρα
τη στιγµή που εκείνες υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων.1

Η πρόσφατη κρίση σε ορισµένα τµήµατα του κλάδου οδήγησε τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών
να επιχορηγήσουν τις αεροπορικές τους εταιρείες, γεγονός που είναι πιθανό να επιφέρει
νόθευση του ανταγωνισµού2. Οι κοινοτικές αεροπορικές εταιρείες έδωσαν στοιχεία σχετικά
µε την πίεση που ασκούν οι εταιρείες αυτές στις τιµές των εισιτηρίων, στην οποία δεν είναι
σε θέση να ανταποκριθούν.

                                                
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία αεροµεταφορών: από την ενιαία αγορά στις

προκλήσεις της παγκόσµιας αγοράς (COM(1999)182 τελικό) και κατευθυντήριες γραµµές του 1994 για
τις κρατικές ενισχύσεις στην αεροπορική βιοµηχανία (ΕΕ C 350, 10.12.1994, σ.5).

2 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2001 για τις συνέπειες των τροµοκρατικών επιθέσεων
στις Ηνωµένες Πολιτείες για τον κλάδο των αεροµεταφορών (COM(2001)574 τελικό).
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Ορισµένες τρίτες χώρες καθιέρωσαν µηχανισµούς για να αντιµετωπίζουν τέτοιες
καταστάσεις3. Η Κοινότητα επίσης έχει προνοήσει για την επανόρθωση της κατάστασης στον
τοµέα της ναυτιλίας σε περίπτωση αθέµιτων πρακτικών καθορισµού των ναύλων4. Ωστόσο,
στις αεροµεταφορές, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα σε επίπεδο Κοινότητας. Tα µόνα
διαθέσιµα µέσα σήµερα είναι µόνον διµερείς συµφωνίες, οι οποίες συχνά παρουσιάζουν
αδυναµίες, και από άποψη κάλυψης και από άποψη επανορθωτικών µέτρων, για την άµεση
και πλήρη προστασία από τις πρακτικές χορήγησης επιδοτήσεων και τις αθέµιτες πρακτικές
καθορισµού των ναύλων5. Όντως, ακόµη κι αν κάποιο κράτος µέλος µπορούσε να λάβει
µέτρα µέσω των διµερών συµφωνιών του, απλώς θα µεγάλωνε ακόµη περισσότερο το χάσµα
στον τρόπο µεταχείρισης των διαφόρων κοινοτικών αεροπορικών εταιρειών.

Το προτεινόµενο νοµοθέτηµα σκοπό έχει την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Θα επιτρέψει
στην Κοινότητα να λάβει µέτρα κατά του αθέµιτου ανταγωνισµού των µη κοινοτικών
αεροµεταφορέων στα δροµολόγια από και προς την Κοινότητα ο οποίος προκαλείται από τις
επιδοτήσεις τρίτων χωρών που νοθεύουν τις συναλλαγές. Επίσης, προσφέρει ένα
επανορθωτικό µέτρο κατά των αθέµιτων πρακτικών από τις αεροπορικές εταιρείες τρίτων
χωρών στον καθορισµό των ναύλων, οι οποίες διαθέτουν πλεονεκτήµατα µη εµπορικής
φύσης. Οι περιπτώσεις αυτές θα εξετασθούν µε βάση τις καταγγελίες του κλάδου, από τις
οποίες στοιχειοθετείται ότι αυτές οι επιδοτήσεις ή οι αθέµιτες πρακτικές καθορισµού των
ναύλων προκαλούν ζηµία στους κοινοτικούς αεροµεταφορείς σε ορισµένα δροµολόγια. Οι
διαδικασίες έρευνας και λήψης απόφασης βασίζονται κυρίως στις πρακτικές που
ακολουθούνται στις εµπορικές συναλλαγές6, οι οποίες όµως επιτρέπουν να αντιµετωπισθούν
αρκετά ευέλικτα τα ειδικά προβλήµατα που έχει ο κλάδος των αεροµεταφορών και να
ληφθούν υπόψη οι διαδικασίες που ορίζει η απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Tο Συµβούλιο έκανε ορισµένες γενικής φύσεως αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, οι
οποίες µπορούν να γίνουν δεκτές διότι εξασφαλίζουν επίτευξη των στόχων της.

Πρώτον, το Συµβούλιο περιέγραψε ποια θα είναι σχέση που θα επικρατεί µεταξύ του
κανονισµού και των συµφωνιών που έχουν συνάψει κράτη µέλη µε τρίτες χώρες για τις
αεροµεταφορές. Συγκεκριµένα, ο κανονισµός δεν θα αποκλείει την προσωρινή εφαρµογή
τυχόν ειδικών διατάξεων που υπάρχουν στις συµφωνίες αεροµεταφορών µεταξύ κρατών
µελών και τρίτων χωρών (άρθρο 1, παράγραφος 2). Ωστόσο, οι διατάξεις του άρθρου 7,
παράγραφος 2 προβλέπουν ότι αυτή η δυνατότητα που δίδεται στα κράτη µέλη δεν πρέπει να

                                                
3 Στις Ηνωµένες Πολιτείες, παραδείγµατος χάριν, το Υπουργείο µεταφορών µπορεί να λάβει µέτρα για

να εξουδετερώσει "κάποια δραστηριότητα κυβέρνησης ξένης χώρας ή άλλης ξένης οντότητας, καθώς
και ξένου αεροµεταφορέα" όταν η δραστηριότητα αυτή κρίνεται ως "πρακτική που αντιβαίνει τον
ανταγωνισµό έναντι ενός αεροµεταφορέα" (USC Section 41310).

4 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4057/86 του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1986 για τις αθέµιτες
πρακτικές καθορισµού ναύλων στις θαλάσσιες µεταφορές (ΕΕ L 378, 31.12.1986).

5 Προς το παρόν, µε βάση τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και πιο συγκεκριµένα τη Γενική
Συµφωνία Εµπορίου για την παροχή υπηρεσιών, δεν υπάρχουν κανόνες για την επανόρθωση των
επιπτώσεων νόθευσης του ανταγωνισµού λόγω επιδοτήσεων στις διεθνείς αεροµεταφορές.

6 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συµβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 για την άµυνα κατά των
εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο επιδοτήσεων εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (ΕΕ. L 288, 21.10.1997).
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οδηγεί σε άσκοπη καθυστέρηση των διαδικασιών εφαρµογής του κανονισµού σε κοινοτικό
επίπεδο7.

∆εύτερον, στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, αθέµιτες πρακτικές τιµολόγησης (άρθρο 5)
εθεωρούντο ότι υπάρχουν όταν µη κοινοτικοί αεροµεταφορείς υπό κρατικό έλεγχο
επωφελούµενοι ενός µη εµπορικού πλεονεκτήµατος επιβάλλουν συνεχώς αεροπορικούς
ναύλους σε ένα συγκεκριµένο δροµολόγιο από ή προς την Κοινότητα χαµηλότερους των
κανονικών. Tο Συµβούλιο διεύρυνε το πεδίο των αθέµιτων πρακτικών έτσι ώστε να αφορά
όλους τους αεροµεταφορείς τρίτων χωρών και όχι µόνον τους αεροµεταφορείς τρίτων χωρών
υπό κρατικό έλεγχο, διότι δεν επωφελούνται µη εµπορικών πλεονεκτηµάτων µόνον οι
κρατικά ελεγχόµενοι αεροµεταφορείς. Tο Συµβούλιο αντικατέστησε επίσης το “κανονικό
ύψος ναύλου” µε τις “κανονικές πρακτικές ανταγωνισµού”. Το Συµβούλιο ακολούθησε ίσως
την τροπολογία που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τα κριτήρια που
πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη σύγκριση των ναύλων, και έδωσε εντολή στην Επιτροπή
να διαµορφώσει πλήρη µεθοδολογία για να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν αθέµιτες
τιµολογιακές πρακτικές.

Tρίτον, το Συµβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι τα
επανορθωτικά µέτρα πρέπει κατά προτίµηση να λάβουν τη µορφή καθηκόντων.

Τέλος, το Συµβούλιο ενέταξε την επιβολή οριστικών µέτρων και την επανεξέτασή τους στη
ρυθµιστική διαδικασία της απόφασης 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, και όχι στη
συµβουλευτική διαδικασία όπως είχε προταθεί αρχικά.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε πλήρως, εν µέρει ή ως προς την αρχή τους σαράντα έξι από τις
εξήντα τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Από
αυτές, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε 29 είτε ως έχουν, εν µέρει ή ως προς την αρχή τους, στην
κοινή θέση.

4- ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4.1          Τροπολογίες αποδεκτές από την Επιτροπή που ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση
πλήρως, εν µέρει ή ως προς την αρχή τους

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

Τροπολογία 1: τροποποίηση του τίτλου.

Η τροπολογία 2 δίνει πιο προσεκτική διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 1.

Η τροπολογία 3 βελτιώνει το πεδίο και τη σαφήνεια της αιτιολογικής σκέψης 2.

Τροπολογία 4. Η νέα αιτιολογική σκέψη 3 βελτιώνει τη σαφήνεια του κειµένου.

Η τροπολογία 5 βελτιώνει τη σαφήνεια της αιτιολογικής σκέψης 4.

Τροπολογία 10 εν µέρει. Η εισαγωγή της φράσης “µέσω µεταφοράς κεφαλαίων” και
“οφειλών κάθε είδους που αποτελούν” βελτιώνει τη σαφήνεια της αιτιολογικής σκέψης 8.

                                                
7 Ωστόσο, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το κείµενο της αιτιολογικής σκέψης δεν συµβαδίζει µε τις

διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 2 και του άρθρου 7, παράγραφος 2. Βλ. συνηµµένη δήλωση της
Επιτροπής.
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Τροπολογία 11 εν µέρει. Η νέα αιτιολογική σκέψη 10 βελτιώνει τη σαφήνεια του κειµένου.

Η τροπολογία 12 βελτιώνει το πεδίο και τη σαφήνεια της αιτιολογικής σκέψης 11.

Οι τροπολογίες 13 και 14 βελτιώνουν τη διατύπωση των αιτιολογικών σκέψεων 12 και 13
αντίστοιχα.

Τροπολογία 15. Η τροπολογία ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 13. Βελτιώνει τη
σαφήνεια του κειµένου.

Οι τροπολογίες 16 και 49 παρέχουν ευέλικτα και ενδεικτικά χρονικά περιθώρια για τη
διάρκεια της έρευνας (αιτιολογική σκέψη 14 και άρθρο 8, παράγραφος 1).

Η τροπολογία 17 αφορά τη διαφάνεια των διαδικασιών που αναφέρονται στην αιτιολογική
σκέψη 15.

Η τροπολογία 20 επαναλαµβάνει στην αιτιολογική σκέψη 18 το διπλό µηχανισµό ασφαλείας
που περιέχουν τα άρθρα.

Η τροπολογία 21 εισάγει τη νέα αιτιολογική σκέψη 20 σύµφωνα µε την οποία, εάν κριθεί ότι
τα επανορθωτικά καθήκοντα είναι ακατάλληλα, µπορούν να εξετασθούν άλλα µέτρα.

Η τροπολογία 24 αφορά τα συµφέροντα των καταναλωτών και του κλάδου προς το σκοπό
του κοινοτικού συµφέροντος που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 25.

Η τροπολογία 25 προσθέτει εισαγωγικό άρθρο για τους “στόχους”. Πέραν του κειµένου που
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το άρθρο συµπληρώθηκε µε διατάξεις που καθορίζουν
τη σχέση κανονισµού και συµφωνιών συναπτόµενων µεταξύ τρίτων χωρών και κρατών
µελών, αφενός και αφετέρου, τρίτων χωρών και Κοινότητας.

Οι τροπολογίες 27 και 54 εν µέρει ενσωµατώθηκαν στο νέο άρθρο 9, το οποίο ορίζει ότι είναι
προτιµητέα η επιβολή επανορθωτικών καθηκόντων.

Οι τροπολογίες 28, 29, 30 και 31 βελτιώνουν το πεδίο εφαρµογής και τη σαφήνεια των
διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 1.

Η τροπολογία 34 αφορά τα αντικειµενικά κριτήρια για τη διάκριση µεταξύ θεµιτών
πρακτικών ανταγωνισµού και αθέµιτων πρακτικών τιµολόγησης. Tα κριτήρια αυτά
καθορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2.

Η τροπολογία 44 βελτιώνει το πεδίο εφαρµογής και τη σαφήνεια των διατάξεων του
άρθρου 7, παράγραφος 1.
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4.2          Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή αλλά ενσωµατώθηκαν στην
κοινή θέση

Οι τροπολογίες 23, 60, 61 και 62 σκοπό είχαν να διασφαλισθεί ότι τα κράτη µέλη θα
γνωµοδοτούν δεόντως µέσω της διαδικασίας “διασφάλισης” της επιτροπής.8 Η εισαγωγή της
ρυθµιστικής διαδικασίας στην κοινή θέση για την επιβολή και την επανεξέταση οριστικών
µέτρων οδηγεί σε αύξηση του ρόλου των κρατών µελών. Έτσι, µολονότι το Συµβούλιο
επέλεξε άλλη διαδικασία, οι εν λόγω τροπολογίες και η αιτιολόγησή τους θεωρείται ότι
ενσωµατώνονται στην κοινή θέση ως προς την αρχή τους.

4.3          Τροπολογίες αποδεκτές από την Επιτροπή που δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή
θέση

Οι τροπολογίες 6 και 7 αναφέρουν τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου ως το κατάλληλο
όργανο συζήτησης και ρύθµισης θεµάτων της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας.

Οι τροπολογίες 18 και 50 προβλέπουν ότι τα προσωρινά µέτρα δεν µπορούν υπό
φυσιολογικές συνθήκες να επιβάλλονται για περισσότερο από έξι µήνες από την κίνηση της
διαδικασίας.

Οι τροπολογίες 33, 36 και 37 περιέχουν προτάσεις για τη διατύπωση του άρθρου 5 ή/και
ορισµένες ουσιαστικές αλλαγές σε αυτό. Οι τροπολογίες δεν είναι σύµφωνες µε τις νέες
διατάξεις του άρθρου 5 και το βελτιωµένο πεδίο εφαρµογής του.

Η τροπολογία 45 επιβάλλει στα κράτη µέλη να έχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά
µε τη χορήγηση επιδοτήσεων και µε τις επακόλουθες ζηµίες στον κλάδο των αεροµεταφορών
στην Κοινότητα για να τα διαβιβάσουν στην Επιτροπή.

Η τροπολογία 46 ορίζει στις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 2 ότι µια καταγγελία
απορρίπτεται εάν δεν αποδεικνύει δεόντως ότι υπάρχουν ζηµίες. Ωστόσο, παρόµοια ιδέα
υπάρχει στην αιτιολογική σκέψη 13 του κειµένου της κοινής θέσης που συµφωνήθηκε.

Η τροπολογία 64 καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Οι τροπολογίες 40, 41, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57 και 59 περιέχουν προτάσεις
αναδιατύπωσης για τη βελτίωση του πεδίου εφαρµογής ή/και της σαφήνειας του σχεδίου
κανονισµού στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 3 και 4, στο άρθρο 7 παράγραφοι 3 και 5, στο
άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4, στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο άρθρο 14
παράγραφος 1.

                                                
8 Βλ. έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της προστασίας από τις πρακτικές χορήγησης επιδοτήσεων και
τις αθέµιτες πρακτικές καθορισµού των ναύλων κατά την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς
από χώρες που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Έγγραφο A5-0439/2002), αιτιολόγηση της
τροπολογίας 60, σελίδα 32.
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4.4          Τροπολογίες που απέρριψε η Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Η τροπολογία 8 αφορά τους δεσµούς µεταξύ του προτεινόµενου κανονισµού και των
ευρύτερων εξουσιών της Κοινότητας στις εξωτερικές σχέσεις στον τοµέα των
αεροµεταφορών.

Οι τροπολογίες 9 και 32 απαιτούν οι αντισταθµίσιµες επιδοτήσεις να είναι συγκεκριµένες, να
εισάγουν διακρίσεις, να νοθεύουν τις συναλλαγές και να προκαλούν σηµαντικές ζηµίες σε
έναν ή περισσότερους κοινοτικούς αεροµεταφορείς.

Η τροπολογία 19 προτείνει τροποποίηση της διατύπωσης της αιτιολογικές σκέψης 17, η
οποία θα οδηγούσε σε αντιφάσεις µε τις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 2.

Οι τροπολογίες 22 και 55 ορίζουν διαδικασίες για την αποζηµίωση των αεροµεταφορέων
τρίτων χωρών εφόσον επιβληθούν υπέρµετρα επανορθωτικά καθήκοντα.

Η τροπολογία 35 αφορά την τροποποίηση της διατύπωσης του άρθρου 5, παράγραφος 2, η
οποία θα είχε ως αποτέλεσµα να εξαιρούνται του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού τους
αεροµεταφορείς που δρουν στην αγορά µε βάση συµφωνίες για πτήσεις µε κοινούς κωδικούς.
Η τροπολογία δεν συµβαδίζει µε το αναδιατυπωµένο άρθρο 5 και το βελτιωµένο πεδίο
εφαρµογής του.

Οι τροπολογίες 26 και 38, οι οποίες προτείνουν την εισαγωγή της λέξης “σηµαντικές” πριν τη
λέξη “ζηµίες” στις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 3, στοιχείο α), θα έθιγαν τη νοµική
βεβαιότητα του νοµοθετήµατος.

Η τροπολογία 39 εξαιρεί από τον ορισµό του κοινοτικού κλάδου αεροµεταφορών στο
άρθρο 3, στοιχείο β) τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς που συνδέονται, παραδείγµατος χάριν
µε συµφωνία συµµαχίας, µε αεροµεταφορέα τρίτης χώρας για τον οποίο υπάρχουν ισχυρισµοί
ότι επιδοτείται.

Η τροπολογία 58 απαιτεί από την Επιτροπή, εκτός από τις υποχρεώσεις της µε βάση της
διαδικασία επιτροπής, να υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο συνοδευόµενη από πρόταση για τη
λήξη της έρευνας.

Η τροπολογία 63 αντιστρέφει το τεκµήριο σύµφωνα µε το οποίο η επιβολή επανορθωτικών
µέτρων πρέπει να είναι προς όφελος της Κοινότητας όταν διαπιστώνεται κατά την έρευνα
επιζήµια επιδότηση.

5- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Παρά την κάποια αντίφαση που διαπιστώνει µεταξύ των διατάξεων της αιτιολογικής
σκέψης 3α και των διατάξεων του άρθρου 1, παράγραφος 2 και του άρθρου 7, παράγραφος 2,
η Επιτροπή κρίνει ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε οµόφωνα στις 17 ∆εκεµβρίου 2003 δεν
µεταβάλλει τους στόχους και την προσέγγιση της πρότασής της και εποµένως µπορεί να την
υποστηρίξει.
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 2 και του άρθρου 7,
παράγραφος 2 έχουν θεσπίσει κανόνες για τη διαχρονική εφαρµογή των εθνικών και κοινοτικών
νοµοθετηµάτων. Παρατηρεί ότι το κείµενο της αιτιολογικής σκέψης 5 δεν συµβαδίζει µε τις διατάξεις
αυτές.


