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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.    /2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου σχετικά µε τους κοινούς

κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες

TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

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

την πρόταση της Επιτροπής, 1

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 2

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της Συνθήκης, 3

                                                
1 ΕΕ C 220 Ε, 25.9.2001, σ. 131 και ΕΕ C ...
2 EE C 125, 27.5.2002, σ. 8.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002 (ΕΕ C 261 Ε, 30.10.2003,

σ. 116), κοινή θέση του Συµβουλίου της ........ (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ......... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στη

Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου 2001, ο παρών κανονισµός αποτελεί το πρώτο βήµα της

διαδικασίας διεξοδικής αναθεώρησης· προκειµένου να ληφθούν υπόψιν οι εξελίξεις, ιδίως σε

ό,τι αφορά τους νεοεισερχόµενους και θέµατα πρόσβασης στις αγορές, ο παρών κανονισµός

πρέπει να επανεξετασθεί µετά από ορισµένη περίοδο λειτουργίας του.

(2) Η πείρα έδειξε ότι ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου 1 πρέπει να ενισχυθεί για

να εξασφαλισθεί πληρέστερη και πιο ευέλικτη χρήση της περιορισµένης χωρητικότητας

στους αερολιµένες που παρουσιάζουν συµφόρηση.

(3) Είναι, εποµένως, αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισµός σύµφωνα µε το άρθρο 14 και να

διευκρινισθούν ορισµένες διατάξεις του.

(4) Κρίνεται σκόπιµο να ακολουθηθεί η διεθνής ορολογία και να χρησιµοποιηθούν εποµένως οι

όροι «αερολιµένας µε ευκολίες προγραµµατισµού των πτήσεων» και «συντονισµένος

αερολιµένας» αντί των όρων «συντονισµένος αερολιµένας» και «πλήρως συντονισµένος

αερολιµένας» αντίστοιχα.

(5) Οι αερολιµένες που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις χωρητικότητας πρέπει να

χαρακτηρισθούν συντονισµένοι µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, αφού διενεργηθεί ανάλυση

της χωρητικότητας. Στους συντονισµένους αερολιµένες απαιτούνται λεπτοµερείς κανόνες για

να διασφαλισθεί ότι τηρούνται πλήρως οι αρχές της διαφάνειας, της ουδετερότητας και της

µη διακριτικής µεταχείρισης· οι ειδικής φύσης δραστηριότητες όπως η εκµετάλλευση

ελικοπτέρων δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες κατανοµής slots όταν δεν είναι ανάγκη.

                                                
1 ΕΕ L 14, 22.1.1993, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1554/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 221, 4.9.2003,
σ. 1).
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(6) Στους αερολιµένες µε ευκολίες προγραµµατισµού των πτήσεων, ο υπεύθυνος

προγραµµατισµού θα πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα· στους συντονισµένους αερολιµένες ο

συντονιστής θα πρέπει να διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία συντονισµού·

συνεπώς η θέση των συντονιστών πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητη και οι αρµοδιότητές

τους να προδιαγραφούν διεξοδικά.

(7) Είναι αναγκαίο να προδιαγραφεί διεξοδικά ο ρόλος της επιτροπής συντονισµού η οποία

ιδρύεται για να εκτελεί καθήκοντα συµβούλου και διαµεσολαβητή όσον αφορά την κατανοµή

των διαθεσίµων χρόνων χρήσης. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισµού θα πρέπει να

προσκαλούνται αντιπρόσωποι των κρατών µελών ως παρατηρητές χωρίς δικαίωµα ψήφου·

αυτή η ιδιότητα των ως παρατηρητών δεν αποκλείει το ενδεχόµενο να προεδρεύουν

συνεδριάσεων της επιτροπής συντονισµού. Είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί ότι η επιτροπή

συντονισµού δεν έχει την εξουσία να λαµβάνει αποφάσεις που θα ήταν δεσµευτικές για τον

συντονιστή.

(8) Είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι η κατανοµή των διαθεσίµων χρόνων χρήσης θα

πρέπει να θεωρείται δικαίωµα χρήσης, το οποίο µε την προσγείωση και την απογείωση

επιτρέπει στους αεροµεταφορείς την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του αερολιµένα σε

συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού για την

οποία χορηγήθηκαν οι χρόνοι χρήσης. Θα πρέπει να εξεταστεί η ανάγκη να διαµορφωθούν

κανόνες και διαδικασίες για τον συντονισµένο αερολιµένα και τους διαθέσιµους χρόνους

χρήσης στους αερολιµένες.

(9) Ωστόσο, για τη σταθερότητα των δροµολογίων, το υπάρχον σύστηµα προβλέπει

ανακατανοµή των διαθέσιµων χρόνων χρήσης µε κατεστηµένο ιστορικό προηγούµενο

(«ιστορικά δικαιώµατα») στους εγκατεστηµένους αεροµεταφορείς· για να ενθαρρυνθεί η

τακτική εκτέλεση των δροµολογίων στους συντονισµένους αερολιµένες, είναι αναγκαίο να

προβλεφθεί ότι τα ιστορικά δικαιώµατα είναι συνδεδεµένα µε σειρές διαθέσιµων χρόνων

χρήσης· ταυτόχρονα τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να λαµβάνουν υπόψη, κατά

τον καθορισµό των παραµέτρων χωρητικότητας, τους λειτουργικούς και περιβαλλοντικούς

περιορισµούς.



16305/1/03 REV 1 GA/ap,ra 4
DG C III    EL

(10) Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης µε ιστορικό προηγούµενο θα πρέπει να είναι συµβατοί µε τον

υπολογισµό χρήσης και µε όλες τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 95/93

για να επιτρέπουν στους αεροµεταφορείς να ζητήσουν τους διαθέσιµους αυτούς χρόνους

χρήσης για την επόµενη ισοδύναµη περίοδο προγραµµατισµού· η κατάσταση των ιστορικών

δικαιωµάτων σε περίπτωση εκτέλεσης από κοινού δροµολογίων, πτήσεων µε κοινό κωδικό ή

συµφωνιών ενοποιηµένης παρουσίας πρέπει να διευκρινισθεί.

(11) Τα τακτικά δροµολόγια σε έναν αερολιµένα πρέπει να έχουν την προτεραιότητα, η οποία θα

πρέπει να δίδεται χωρίς καµία απολύτως διάκριση µεταξύ προγραµµατισµένων και µη

προγραµµατισµένων δροµολογίων.

(12) Ο ορισµός του νεοεισερχόµενου θα πρέπει να ενισχύσει την προσφορά κατάλληλων

αεροπορικών δροµολογίων προς τις περιφέρειες και να αυξήσει τις δυνατότητες

ανταγωνισµού στα ενδοκοινοτικά δροµολόγια.

(13) Για να εξασφαλισθεί καλύτερα ότι οι τρίτες χώρες µεταξύ άλλων θα µεταχειρίζονται µε

ανάλογο τρόπο τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς, θα πρέπει να θεσπισθεί µια διαδικασία που

θα επιτρέπει στην Κοινότητα να ενεργεί αποτελεσµατικότερα κατά των τρίτων χωρών που

δεν παρέχουν µεταχείριση ανάλογη µε εκείνην που παρέχεται εντός Κοινότητας.

(14) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε

την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 1.

(15) Η πρόσβαση ενός αεροµεταφορέα σε ένα συντονισµένο αερολιµένα επιτρέπεται µόνον

εφόσον του έχει χορηγηθεί διαθέσιµος χρόνος χρήσης· θα πρέπει να εισαχθούν µέτρα τα

οποία θα εγγυώνται την πρακτική εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, ιδίως όταν οι

αεροµεταφορείς επανειληµµένα και εσκεµµένα δεν τηρούν τους κανόνες κατανοµής των

διαθεσίµων χρόνων χρήσης.

(16) Θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία για την επανεξέταση των αποφάσεων που λαµβάνει ο

συντονιστής.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(17) Για την αποφυγή αµφιβολιών, θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η εφαρµογή των διατάξεων του

παρόντος κανονισµού δεν θίγει τους κανόνες ανταγωνισµού της Συνθήκης, και ιδίως τα

άρθρα 81 και 82 αυτής, και του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 4064/89, της 21ης ∆εκεµβρίου

1989, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 95/93 τροποποιείται ως εξής :

(1) Το άρθρο 1, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το εξής :

«1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στους κοινοτικούς αερολιµένες.»

(2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής :

(α) Τα στοιχεία (α) και (β) αντικαθίστανται από τα εξής :

«(α) «διαθέσιµος χρόνος χρήσης (slot)»: η άδεια που δίνεται από συντονιστή σύµφωνα

µε τον παρόντα κανονισµό προς χρησιµοποίηση του πλήρους φάσµατος της

αερολιµενικής υποδοµής ενός συντονισµένου αερολιµένα που χρειάζεται για την

εκµετάλλευση µιας αεροπορικής υπηρεσίας σε ένα συγκεκριµένο συντονισµένο

αερολιµένα µια συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για προσγείωση ή απογείωση, όπως

χορηγείται από τον συντονιστή σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό·

                                                
1 ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 1310/97 (ΕΕ L 180, 9.7.1997, σ. 1).
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(β) «νεοεισερχόµενος αεροµεταφορέας» :

(i) ο αεροµεταφορέας ο οποίος ζητεί διαθέσιµο χρόνο χρήσης από µια σειρά

χρόνων χρήσης σε έναν αερολιµένα για κάποια ηµέρα, εφόσον, εάν γίνει

δεκτό το αίτηµά του, θα διαθέτει συνολικά λιγότερους από πέντε

διαθέσιµους χρόνους χρήσης σε αυτόν τον αερολιµένα για την

συγκεκριµένη ηµέρα· ή

(ii) ο αεροµεταφορέας ο οποίος ζητεί σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης για

προγραµµατισµένο απευθείας επιβατικό δροµολόγιο µεταξύ δύο κοινοτικών

αερολιµένων όταν δύο κατ� ανώτατο όριο άλλοι αεροµεταφορείς εκτελούν

το ίδιο προγραµµατισµένο απευθείας δροµολόγιο µεταξύ των αερολιµένων

την ίδια ηµέρα, και εφόσον παρά ταύτα θα διέθετε, εάν το αίτηµά του

γινόταν δεκτό, λιγότερους από πέντε χρόνους χρήσης στον αερολιµένα αυτό

τη δεδοµένη ηµέρα για το συγκεκριµένο απευθείας δροµολόγιο· ή

(iii) ο αεροµεταφορέας ο οποίος ζητεί µια σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης σε

έναν αερολιµένα για προγραµµατισµένο απευθείας επιβατικό δροµολόγιο

µεταξύ του αερολιµένα αυτού και ενός περιφερειακού αερολιµένα, όταν

κανείς άλλος αεροµεταφορέας δεν εκτελεί προγραµµατισµένο απευθείας

επιβατικό δροµολόγιο µεταξύ των ίδιων αερολιµένων ή των συστηµάτων

αερολιµένων τη συγκεκριµένη ηµέρα, και εφόσον παρά ταύτα θα διέθετε,

εάν το αίτηµά του γινόταν δεκτό, λιγότερους από πέντε διαθέσιµους

χρόνους χρήσης στον αερολιµένα αυτό τη δεδοµένη ηµέρα για το

συγκεκριµένο απευθείας δροµολόγιο.

Αεροµεταφορέας που κατέχει άνω του 5% του συνολικού αριθµού χρόνων

χρήσης διαθέσιµων τη συγκεκριµένη ηµέρα σε συγκεκριµένο αερολιµένα ή άνω

του 4% του συνολικού αριθµού διαθέσιµων χρόνων χρήσης τη συγκεκριµένη

ηµέρα σε σύστηµα αερολιµένων στο οποίο ανήκει ο συγκεκριµένος αερολιµένας

δεν θεωρείται νεοεισερχόµενος στον εν λόγω αερολιµένα.»
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(β) Το στοιχείο (στ) αντικαθίσταται από το εξής :

«(στ) (i) αεροµεταφορέας», αεροπορική εταιρεία που διαθέτει έγκυρη άδεια

εκµετάλλευσης ή ισοδύναµο έγγραφο τουλάχιστον στις 31 Ιανουαρίου

για την επόµενη θερινή περίοδο ή στις 31 Aυγούστου για την επόµενη

χειµερινή περίοδο. Για τους σκοπούς των άρθρων 4, 8, 8α και 10, ο

ορισµός του αεροµεταφορέα περιλαµβάνει επίσης την ιδιωτική

αεροπλοΐα, όταν λειτουργεί σύµφωνα µε ωράριο· για τους σκοπούς των

άρθρων 7 και 14, ο ορισµός του αεροµεταφορέα περιλαµβάνει επίσης

όλη την πολιτική αεροπλοΐα,

(ii) «όµιλος αεροµεταφορέων», δύο ή περισσότεροι αεροµεταφορείς που

εκτελούν κοινές πτήσεις, έχουν ενοποιηµένη παρουσία ή εκτελούν

πτήσεις µε κοινό κωδικό για την εκτέλεση συγκεκριµένων αεροπορικών

δροµολογίων.

(ζ) «συντονισµένος αερολιµένας», οιοσδήποτε αερολιµένας στον οποίο ένας

αεροµεταφορέας ή κάθε άλλος φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών

χρειάζεται, για την απογείωση ή την προσγείωση, κατανοµή διαθεσίµου

χρόνου χρήσης από το συντονιστή, µε την εξαίρεση των επίσηµων πτήσεων,

των προσγειώσεων έκτακτης ανάγκης και των ανθρωπιστικών πτήσεων,»

γ) Προστίθενται τα εξής στοιχεία :

«(θ) «αερολιµένας µε ευκολίες προγραµµατισµού», ο αερολιµένας µε πιθανά

προβλήµατα συµφόρησης σε ορισµένες περιόδους της ηµέρας, της

εβδοµάδας ή του έτους που µπορούν να λύνονται µε εθελούσια συνεργασία

µεταξύ αεροµεταφορέων, στον οποίο έχει διορισθεί ένας υπεύθυνος

προγραµµατισµού για να διευκολύνονται τα δροµολόγια των

αεροµεταφορέων που εκτελούν δροµολόγια ή προτίθενται να εκτελέσουν

δροµολόγια από τον εν λόγω αερολιµένα,
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(ι) «οργανισµός διαχείρισης αερολιµένα», ο οργανισµός ο οποίος, σε

συνδυασµό ή όχι µε άλλες δραστηριότητες, έχει το καθήκον βάσει εθνικών

νόµων ή κανονισµών να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του

αερολιµένα και να συντονίζει και να ελέγχει τις δραστηριότητες των

διαφόρων αεροµεταφορέων που είναι παρόντες στον αερολιµένα ή το

σύστηµα αερολιµένων,

(κ) «σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης», τουλάχιστον πέντε διαθέσιµοι χρόνοι

χρήσης που έχουν ζητηθεί τακτικά για την ίδια ώρα της ίδιας ηµέρας της

εβδοµάδας στην ίδια περίοδο προγραµµατισµού και έχουν χορηγηθεί

κατ� αυτόν τον τρόπο ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, έχουν χορηγηθεί

για περίπου την ίδια ώρα,

(λ) «ιδιωτική αεροπλοΐα», ο κλάδος της γενικής αεροπλοΐας που αφορά την

εκµετάλλευση ή τη χρήση αεροσκαφών από εταιρείες µε σκοπό τη

µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων στο πλαίσιο διεξαγωγής των

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους, χωρίς πρόσβαση για το κοινό εν

γένει και µε κυβερνήτες πρόσωπα που έχουν τουλάχιστον έγκυρη άδεια

εµπορικού κυβερνήτη και διαθέτουν ειδικότητα πτήσης µε όργανα,

(µ) «παράµετροι συντονισµού», η µε επιχειρησιακούς όρους έκφραση της

συνολικής διαθέσιµης χωρητικότητας ενός αερολιµένα για την κατανοµή

διαθέσιµων χρόνων χρήσης κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου

προγραµµατισµού, η οποία αντικατοπτρίζει όλους τους τεχνικούς,

επιχειρησιακούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την

απόδοση της αερολιµενικής υποδοµής και των διαφόρων υποσυστηµάτων

της.»
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(3) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής :

(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την εξής :

«1. (α) Ένα κράτος µέλος δεν υποχρεούται να χαρακτηρίσει έναν αερολιµένα ως

αερολιµένα µε ευκολίες προγραµµατισµού ή ως συντονισµένο παρά µόνο

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(β) Ένα κράτος µέλος δεν χαρακτηρίζει έναν αερολιµένα ως συντονισµένο,

παρά µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3.»

(β) Ο όρος «συντονισµένος» στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται από τον όρο «µε ευκολίες

προγραµµατισµού».

(γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την εξής :

«3. Tο αρµόδιο κράτος µέλος, όταν το κρίνει αναγκαίο ή εντός έξι µηνών,

εξασφαλίζει ότι ο οργανισµός διαχείρισης του οικείου αερολιµένα ή κάποιος άλλος

αρµόδιος φορέας πραγµατοποιεί διεξοδική ανάλυση χωρητικότητας στους µη

χαρακτηρισµένους αερολιµένες ή στους αερολιµένες µε ευκολίες προγραµµατισµού:

(i) κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης των αεροµεταφορέων που εκτελούν

περισσότερα από τα µισά δροµολόγια σε έναν αερολιµένα ή του οργανισµού

διαχείρισης του αερολιµένα όταν κρίνουν ότι η χωρητικότητα δεν επαρκεί για τις

εκτελούµενες ή τις προγραµµατιζόµενες πτήσεις σε ορισµένες περιόδους· ή
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(ii) κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, ιδίως όταν ένας αερολιµένας είναι προσβάσιµος

ουσιαστικά µόνον από τους αεροµεταφορείς στους οποίους έχουν χορηγηθεί

διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης ή όταν αεροµεταφορείς, και ιδίως νεοεισερχόµενοι,

συναντούν σοβαρά προβλήµατα στην εξασφάλιση δυνατοτήτων προσγείωσης και

απογείωσης στο συγκεκριµένο αερολιµένα.

Η ανάλυση, η οποία βασίζεται σε κοινώς αναγνωρισµένες µεθόδους, προσδιορίζει τις

ελλείψεις χωρητικότητας, λαµβανοµένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισµών σε

ένα συγκεκριµένο αερολιµένα. Στην ανάλυση εξετάζονται οι δυνατότητες

αντιµετώπισης των ελλείψεων αυτών µε νέα ή τροποποιηµένη υποδοµή, επιχειρησιακές

µεταβολές, ή µε οιαδήποτε άλλη αλλαγή, και προτείνεται χρονοδιάγραµµα για την

επίλυση των προβληµάτων. Η ανάλυση επικαιροποιείται εφόσον γίνει χρήση της

παραγράφου 5, ή εφόσον ο αερολιµένας υποστεί µεταβολές που επηρεάζουν σηµαντικά

τη χωρητικότητα και τη χρήση του. Τόσο η ανάλυση όσο και η χρησιµοποιούµενη

µέθοδος διατίθενται στα µέρη που έχουν ζητήσει την ανάλυση και, εφόσον ζητηθεί, στα

υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη. Η ανάλυση κοινοποιείται ταυτόχρονα στην Επιτροπή.»

(δ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από τις εξής παραγράφους :

«4. Με βάση την ανάλυση, το κράτος µέλος συµβουλεύεται για τη χωρητικότητα του

αερολιµένα τον οργανισµό διαχείρισης του αερολιµένα, τους αεροµεταφορείς που

χρησιµοποιούν τακτικά τον αερολιµένα, τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, τους

αντιπροσώπους της γενικής αεροπλοΐας που χρησιµοποιεί τακτικά τον αερολιµένα, και

τις αρχές ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας.



16305/1/03 REV 1 GA/ap,ra 11
DG C III    EL

5. Όταν παρουσιάζονται επί µία τουλάχιστον περίοδο προγραµµατισµού

προβλήµατα χωρητικότητας, το κράτος µέλος διασφαλίζει ότι ένας αερολιµένας

χαρακτηρίζεται συντονισµένος για τις υπόψη περιόδους µόνον εάν

α) οι ελλείψεις είναι τόσο σοβαρές ώστε να µην είναι δυνατόν να αποφευχθούν

µεγάλες καθυστερήσεις στον αερολιµένα και

β) δεν υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης των προβληµάτων αυτών βραχυπρόθεσµα.»

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, τα κράτη µέλη δύνανται, σε εξαιρετικές

περιστάσεις, να χαρακτηρίζουν ως συντονισµένους για το κατάλληλο χρονικό διάστηµα

τους αερολιµένες µε το πρόβληµα.

ε) Η υπάρχουσα παράγραφος 5 µετατρέπεται σε παράγραφο 6, ο δε όρος «πλήρως

συντονισµένος αερολιµένας» αντικαθίσταται από τον όρο «συντονισµένος

αερολιµένας» :

(4) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής :

α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον εξής : «Υπεύθυνος προγραµµατισµού και

συντονιστής».
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β) Οι παράγραφοι 1 έως 6 αντικαθίστανται ως εξής :

«1. Tο κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για έναν αερολιµένα µε ευκολίες

προγραµµατισµού ή για έναν συντονισµένο αερολιµένα εξασφαλίζει ότι διορίζεται

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο καταλλήλων προσόντων ως υπεύθυνος προγραµµατισµού

και ως συντονιστής του αερολιµένα αντίστοιχα, αφού προηγουµένως συµβουλευθεί

τους αεροµεταφορείς που χρησιµοποιούν τακτικά τον αερολιµένα, τις οργανώσεις

εκπροσώπησής τους και τον οργανισµό διαχείρισης του αερολιµένα, καθώς και τη

επιτροπή συντονισµού όταν υπάρχει. Ο ίδιος υπεύθυνος προγραµµατισµού ή ο ίδιος

συντονιστής µπορεί να διορισθεί για περισσότερους του ενός αερολιµένες.

2. Το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για έναν αερολιµένα µε ευκολίες

προγραµµατισµού ή για έναν συντονισµένο αερολιµένα εξασφαλίζει :

α) ότι σε έναν αερολιµένα µε ευκολίες προγραµµατισµού, ο υπεύθυνος

προγραµµατισµού ενεργεί µε βάση τον παρόντα κανονισµό µε ανεξάρτητο και

διαφανή τρόπο χωρίς να εισάγει διακρίσεις,

β) την ανεξαρτησία του συντονιστή στο συντονισµένο αερολιµένα µε το λειτουργικό

διαχωρισµό του από οιοδήποτε µεµονωµένο ενδιαφερόµενο µέρος. Το σύστηµα

χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων του συντονιστή πρέπει να εξασφαλίζει την

ανεξάρτητη ιδιότητα του συντονιστή.

γ) ότι ο συντονιστής ενεργεί µε βάση τον παρόντα κανονισµό µε ουδέτερο και

διαφανή τρόπο χωρίς να εισάγει διακρίσεις.
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3. Ο υπεύθυνος προγραµµατισµού και ο συντονιστής συµµετέχουν στις διεθνείς διασκέψεις

προγραµµατισµού των αεροµεταφορέων εφόσον τις επιτρέπει η κοινοτική νοµοθεσία.

4. Ο υπεύθυνος προγραµµατισµού συµβουλεύει τους αεροµεταφορείς και συνιστά

εναλλακτικούς χρόνους άφιξης ή/και αναχώρησης όταν είναι πιθανόν να δηµιουργηθεί συµφόρηση.

5. Ο συντονιστής είναι ο µόνος υπεύθυνος για την κατανοµή των διαθέσιµων χρόνων χρήσης.

Κατανέµει τους διαθέσιµους χρόνους χρήσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού

και προνοεί έτσι ώστε να µπορούν κατανεµηθούν χρόνοι χρήσης και εκτός ωρών γραφείου σε

επείγουσες περιπτώσεις.

6. Ο υπεύθυνος προγραµµατισµού παρακολουθεί τη συµφωνία των πτήσεων των αεροµετα-

φορέων µε τα ωράρια που τους συνιστώνται. Ο συντονιστής παρακολουθεί τη συµφωνία των

πτήσεων των αεροµεταφορέων µε τους χρόνους χρήσης που τους διατίθενται. Αυτοί οι έλεγχοι

συµφωνίας διενεργούνται σε στενή συνεργασία µε τον οργανισµό διαχείρισης του αερολιµένα και

µε τις αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, λαµβάνεται δε κατ� αυτούς υπόψη ο χρόνος και

άλλες συναφείς παράµετροι σχετικές µε τον υπόψη αερολιµένα. Ο συντονιστής υποβάλλει στα

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και στην Επιτροπή, αν του ζητηθεί, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων,

που αφορά, ιδίως, την εφαρµογή του άρθρου 8α και του άρθρου 14, καθώς και τις τυχόν

καταγγελίες σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 8 και 10 που έχουν κατατεθεί στην επιτροπή

συντονισµού και τα µέτρα επίλυσής τους.

7. Όλοι οι υπεύθυνοι προγραµµατισµού και οι συντονιστές συνεργάζονται ώστε να

επισηµαίνονται τυχόν ανακολουθίες στον προγραµµατισµό.»
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γ) Η υφισταµένη παράγραφος 7 γίνεται 8 και η εισαγωγή της αντικαθίσταται ως εξής :

«Ο συντονιστής παρέχει προς εξέταση κατόπιν αιτήσεως δωρεάν και εντός εύλογου χρονικού

διαστήµατος στα ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως δε στα µέλη ή τους παρατηρητές της Επιτροπής

συντονισµού, τις κάτωθι πληροφορίες, είτε γραπτώς είτε σε οιαδήποτε άλλη ευπρόσιτη

µορφή :»

δ) Η υφισταµένη παράγραφος 8 γίνεται παράγραφος 9 και αντικαθίσταται ως εξής :

«9. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 8 καθίστανται προσιτές το αργότερο

τη στιγµή των σχετικών διασκέψεων προγραµµατισµού των δροµολογίων και, ανάλογα µε

την περίπτωση, κατά τη διάρκεια των διασκέψεων και ύστερα από αυτές. Ο συντονιστής

παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες σε συνοπτική µορφή, εφόσον του ζητηθεί. Για την παροχή

συνοπτικών πληροφοριών επιτρέπεται η χρέωση τέλους ανάλογου προς το σχετικό κόστος.»

ε) Προστίθενται τα κάτωθι ως νέα παράγραφος 10 :

«10. Εφόσον υπάρχουν κατάλληλα και γενικώς αποδεκτά πρότυπα πληροφοριών

προγραµµατισµού, ο υπεύθυνος προγραµµατισµού, ο συντονιστής και οι αεροµεταφορείς τα

εφαρµόζουν, µε την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.»
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(5) Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9 αντικαθίστανται από τα εξής :

«Άρθρο 5

Επιτροπή συντονισµού

1. Σε ένα συντονισµένο αερολιµένα, το αρµόδιο κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι

συγκροτείται επιτροπή συντονισµού. Η ίδια επιτροπή συντονισµού µπορεί να υποδειχθεί για

περισσότερους του ενός αερολιµένες. Η συµµετοχή στην επιτροπή συντονισµού είναι ανοικτή

τουλάχιστον στους αεροµεταφορείς που χρησιµοποιούν τακτικά τον(τους) αερολιµένα(ες) και

τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους στον οργανισµό διαχείρισης του σχετικού αερολιµένα,

στις αρµόδιες αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και στους εκπροσώπους της γενικής

αεροπλοΐας που χρησιµοποιεί τακτικά τον αερολιµένα.

Καθήκοντα της επιτροπής συντονισµού είναι

(α) να υποβάλλει προτάσεις ή να συµβουλεύει το συντονιστή ή/και το κράτος µέλος

σχετικά µε :

− τις δυνατότητες αύξησης της χωρητικότητας του συγκεκριµένου αερολιµένα

σύµφωνα µε το άρθρο 3 ή τις δυνατότητες βελτίωσης της χρήσης του,

− τον καθορισµό των παραµέτρων συντονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 6,

− τις µεθόδους παρακολούθησης της χρήσης των χορηγούµενων χρόνων χρήσης,
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− τις τοπικές κατευθύνσεις για την κατανοµή slots ή την παρακολούθηση της

χρήσης των χορηγούµενων χρόνων χρήσης, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων

τυχόν περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως προβλέπει το άρθρο 8, παράγραφος 5,

− τις βελτιώσεις των συνθηκών κυκλοφορίας που επικρατούν στο συγκεκριµένο

αερολιµένα,

− τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νεοεισερχόµενοι, όπως προβλέπει

το άρθρο 10, παράγραφος 9,

− όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη χωρητικότητα του αερολιµένα·

(β) να διαµεσολαβεί µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων µερών σε περίπτωση καταγγελίας

σχετικά µε την κατανοµή των διαθέσιµων χρόνων χρήσης, όπως προβλέπει το

άρθρο 11.

2. Οι αντιπρόσωποι του κράτους µέλους και ο συντονιστής καλούνται στις συνεδριάσεις της

επιτροπής συντονισµού ως παρατηρητές.

3. Η επιτροπή συντονισµού συντάσσει τον εσωτερικό της κανονισµό ο οποίος καλύπτει µεταξύ

άλλων τη συµµετοχή, τις εκλογές, τη συχνότητα των συνεδριάσεων και τη χρησιµοποιούµενη

γλώσσα ή γλώσσες. Οιοδήποτε µέλος της επιτροπής συντονισµού µπορεί να προτείνει τοπικές

κατευθύνσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 8, παράγραφος 5. Κατ� αίτηση του συντονιστή, η επιτροπή

συντονισµού συζητεί τις προτεινόµενες τοπικές κατευθύνσεις για την κατανοµή των διαθέσιµων

χρόνων χρήσης καθώς και για την παρακολούθηση της χρησιµοποίησης των χορηγούµενων χρόνων

χρήσης. Στο αρµόδιο κράτος µέλος υποβάλλεται έκθεση σχετικά µε τις συζητήσεις της επιτροπής

συντονισµού, όπου αναφέρονται οι σχετικές θέσεις εντός της επιτροπής συντονισµού. 
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Άρθρο 6

Παράµετροι συντονισµού

1. Σε ένα συντονισµένο αερολιµένα, το αρµόδιο κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι καθορίζονται

δύο φορές ανά έτος οι παράµετροι κατανοµής των διαθέσιµων χρόνων χρήσης και ότι ταυτόχρονα

λαµβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί τεχνικοί, επιχειρησιακοί και περιβαλλοντικοί περιορισµοί,

καθώς και οιαδήποτε µεταβολή τους.

Ο προσδιορισµός των παραµέτρων αυτών βασίζεται σε αντικειµενική ανάλυση των δυνατοτήτων

ρύθµισης της εναέριας κυκλοφορίας, λαµβανοµένων υπόψη των διαφόρων τύπων κυκλοφορίας

στον αερολιµένα, της συµφόρησης του εναερίου χώρου που ενδεχοµένως προκύψει κατά τη

διάρκεια της περιόδου συντονισµού και της κατάστασης της χωρητικότητας.

Οι παράµετροι γνωστοποιούνται στο συντονιστή έγκαιρα πριν την αρχική κατανοµή των

διαθέσιµων χρόνων χρήσης ενόψει των διασκέψεων προγραµµατισµού.

2. Για τον προσδιορισµό των παραµέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο συντονιστής

ορίζει σχετικά χρονικά διαστήµατα συντονισµού, όταν δεν τα καθορίζει το κράτος µέλος, αφού

συµβουλευθεί την επιτροπή συντονισµού και σύµφωνα µε τη διαπιστωµένη χωρητικότητα.

3. Ο προσδιορισµός των παραµέτρων και η χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία, καθώς και οι τυχόν

µεταβολές τους, συζητούνται λεπτοµερώς στην επιτροπή συντονισµού προκειµένου να αυξηθεί η

χωρητικότητα και ο αριθµός χρόνων χρήσης διαθέσιµων προς κατανοµή, πριν ληφθεί τελική

απόφαση για τις παραµέτρους κατανοµής των διαθέσιµων χρόνων χρήσης. Όλα τα σχετικά έγγραφα

διατίθενται στα ενδιαφερόµενα µέρη εφόσον τα ζητήσουν.
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Άρθρο 7

Πληροφορίες προς τον υπεύθυνο προγραµµατισµού και το συντονιστή

1. Οι αεροµεταφορείς που χρησιµοποιούν ή προτίθενται να χρησιµοποιήσουν έναν αερολιµένα µε

ευκολίες προγραµµατισµού ή ένα συντονισµένο αερολιµένα υποβάλλουν στον υπεύθυνο

προγραµµατισµού ή το συντονιστή αντίστοιχα όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα τους ζητηθούν.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο µέγεθος και εντός των χρονικών ορίων που

προδιαγράφει ο υπεύθυνος προγραµµατισµού ή ο συντονιστής. Συγκεκριµένα, ο αεροµεταφορέας

πληροφορεί το συντονιστή, όταν ζητεί διαθέσιµο χρόνο χρήσης, εάν υπάγεται στο καθεστώς

νεοεισερχόµενου, σύµφωνα µε το άρθρο 2, στοιχείο β), για τους αιτούµενους χρόνους χρήσης.

Σε όλους τους υπόλοιπους αερολιµένες, χωρίς ιδιαίτερο χαρακτηρισµό ο οργανισµός διαχείρισης του

αερολιµένα παρέχει, όταν του το ζητήσει συντονιστής, ό,τι πληροφορίες διαθέτει σχετικά µε τις

σχεδιαζόµενες υπηρεσίες των αεροµεταφορέων.

2. Όταν ένας αεροµεταφορέας παραλείπει να παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην

παράγραφο 1, χωρίς να µπορεί να αποδείξει ικανοποιητικά τα τυχόν ελαφρυντικά του, ή παρέχει

ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, ο συντονιστής δεν λαµβάνει υπόψη την ή τις αιτήσεις του

συγκεκριµένου αεροµεταφορέα για διάθεση χρόνων χρήσης, µε τις οποίες έχουν σχέση οι

παραλειπόµενες, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Ο συντονιστής δίδει στον αεροµεταφορέα

την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

3. Ο υπεύθυνος προγραµµατισµού ή ο συντονιστής, ο οργανισµός διαχείρισης του αερολιµένα και

οι αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για

την άσκηση των καθηκόντων τους, στις πληροφορίες δε αυτές συµπεριλαµβάνονται τα δεδοµένα

πτήσης και οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης.
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Άρθρο 8

∆ιαδικασία κατανοµής των διαθεσίµων χρόνων χρήσης

1. Οι σειρές διαθεσίµων χρόνων χρήσης κατανέµονται από το κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης

στους αιτούντες αεροµεταφορείς ως άδειες χρήσης της αερολιµενικής υποδοµής για προσγείωση

και απογείωση για την περίοδο προγραµµατισµού για την οποία ζητήθηκαν, µετά τη λήξη της

οποίας οι σειρές διαθεσίµων χρόνων χρήσης επιστρέφονται στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης,

όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 10.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7, 8α, 9, 10, παράγραφος 1, και 14, η παράγραφος 1 του

παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι :

− ένας αεροµεταφορέας χρησιµοποίησε µια σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης για την εκτέλεση

τακτικών και προγραµµατισµένων µη τακτικών δροµολογίων, και

− ο αεροµεταφορέας αυτός µπορεί να αποδείξει στο συντονιστή ότι χρησιµοποίησε τη

συγκεκριµένη σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης, σύµφωνα µε την άδειά του, σε ποσοστό

τουλάχιστον 80% κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού για την οποία του

χορηγήθηκε.

Στις περιπτώσεις αυτές, η συγκεκριµένη σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσηςεπιτρέπει στον

αεροµεταφορέα να λάβει την ίδια σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης την επόµενη αντίστοιχη περίοδο

προγραµµατισµού, εφόσον αυτός το ζητήσει µέσα στην προβλεπόµενη στο άρθρο 7, παράγραφος 1,

προθεσµία.
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3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 2, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να

ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερόµενων αεροµεταφορέων για διάθεση χρόνου χρήσης,

δίδεται προτεραιότητα στα εµπορικά δροµολόγια και ιδίως στα τακτικά δροµολόγια και τα

προγραµµατισµένα έκτακτα δροµολόγια. Σε περίπτωση ανταγωνιζόµενων αιτήσεων εντός της ίδιας

κατηγορίας δροµολογίων, δίδεται προτεραιότητα στα δροµολόγια που εκτελούνται καθ� όλη τη

διάρκεια του έτους.

4. Ο χρονικός επαναπροσδιορισµός των σειρών διαθεσίµων χρόνων χρήσης, πριν οι

εναποµένοντες χρόνοι στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης διαθεσίµων χρόνων χρήσης του

άρθρου 10 κατανεµηθούν στους υπόλοιπους αεροµεταφορείς, γίνεται δεκτός µόνον για λειτουργικούς

λόγους ή αν πρόκειται να επέλθει βελτίωση του χρονισµού των διαθεσίµων χρόνων χρήσηςτων

αιτούντων αεροµεταφορέων σε σύγκριση µε το χρονισµό που είχε ζητηθεί αρχικά. Ο

επαναπροσδιορισµός εφαρµόζεται µόνον µετά από ρητή επιβεβαίωσή του από το συντονιστή. 

5. Ο συντονιστής λαµβάνει επίσης υπόψη του και άλλους κανόνες και κατευθύνσεις που έχει

θεσπίσει σε παγκόσµια ή παγκοινοτική κλίµακα ο κλάδος των αεροµεταφορών, καθώς και τις τοπικές

κατευθύνσεις που έχει προτείνει η επιτροπή συντονισµού και έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο κράτος

µέλος ή από άλλο αρµόδιο φορέα υπεύθυνο για το συγκεκριµένο αερολιµένα, µε την προϋπόθεση ότι

οι εν λόγω κανόνες και κατευθύνσεις δεν θίγουν την ανεξαρτησία του συντονιστή, ότι συµβαδίζουν µε

την κοινοτική νοµοθεσία και αποσκοπούν στην περαιτέρω αποτελεσµατική χρήση της χωρητικότητας

του αερολιµένα. Οι κανόνες κοινοποιούνται από αυτό το κράτος µέλος στην Επιτροπή.

6. Εάν δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί ο αιτούµενος χρόνος χρήσης, ο συντονιστής ενηµερώνει τον

αιτούντα αεροµεταφορέα για ποιο λόγο και του υποδεικνύει τον πλησιέστερο διαθέσιµο εναλλακτικό

χρόνο χρήσης.

7. Ο συντονιστής, εκτός από την προγραµµατισµένη κατανοµή διαθεσίµων χρόνων χρήσης για την

περίοδο προγραµµατισµού, προσπαθεί να διευθετήσει σύντοµα τα µεµονωµένα αιτήµατα για

διαθεσίµους χρόνους χρήσης για κάθε τύπο αεροµεταφορών, ακόµη και της γενικής αεροπλοΐας. Προς

το σκοπό αυτό, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που αποµένουν στο κοινό

σύστηµα εκµετάλλευσης του άρθρου 10 µετά την κατανοµή τους στους αιτούντες αεροµεταφορείς,

καθώς και οι χρόνοι χρήσης που ελευθερώνονται την τελευταία στιγµή.
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Άρθρο 8α

Κινητικότητα των διαθεσίµων χρόνων χρήσης

1. Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης µπορούν :

(α) να µεταβιβάζονται από έναν αεροµεταφορέα από µια πτήση ή τύπο δροµολογίου σε άλλη πτήση

ή άλλο τύπο δροµολογίου που εκτελείται από τον ίδιο αεροµεταφορέα,

(β) να µεταβιβάζονται

i) µεταξύ µητρικής και θυγατρικών εταιριών, καθώς και µεταξύ θυγατρικών µιας και της

αυτής µητρικής εταιρίας,

ii) µε την απόκτηση του ελέγχου του κεφαλαίου ενός αεροµεταφορέα, ή

iii) σε περίπτωση ολικής ή µερικής εξαγοράς όταν οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης συνδέονται

απευθείας µε τον εξαγοραζόµενο αεροµεταφορέα.

(γ) να ανταλλάσσονται, ένα έναντι ενός, µεταξύ αεροµεταφορέων.
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2 Οι µεταβιβάσεις ή οι ανταλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κοινοποιούνται στο

συντονιστή και τίθενται σε ισχύ µετά από ρητή επικύρωσή του. Ο συντονιστής δεν επικυρώνει

µεταβιβάσεις ή ανταλλαγές µη σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού και εφόσον δεν

εξασφαλίζεται ότι :

(α) δεν διακυβεύονται οι δραστηριότητες του αερολιµένα λαµβανοµένων υπόψη όλων των

τεχνικών, επιχειρησιακών και περιβαλλοντικών περιορισµών,

(β) τηρούνται οι περιορισµοί που επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 9,

(γ) η µεταβίβαση διαθεσίµων χρόνων χρήσης δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 3.

3. (α) Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που κατανέµονται σε νεοεισερχόµενο βάσει του άρθρου 2,

στοιχείο β), δεν µπορούν να µεταβιβασθούν σύµφωνα µε όσα προβλέπει η παράγραφος 1,

στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, για διάστηµα δύο ισοδυνάµων περιόδων

προγραµµατισµού, εκτός αν πρόκειται για νοµίµως εγκεκριµένη ανάληψη των

δραστηριοτήτων επιχείρησης που πτώχευσε.

(β) Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που κατανέµονται σε νεοεισερχόµενο βάσει του άρθρου 2,

στοιχείο β), σηµεία ii και iii, δεν µπορούν να µεταβιβασθούν σε άλλη πτήση όπως

προβλέπει η παράγραφος 1, στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, για διάστηµα δύο

ισοδυνάµων περιόδων προγραµµατισµού εκτός εάν ο νεοεισερχόµενος θα είχε

αντιµετωπιστεί µε την ίδια προτεραιότητα στο νέο δροµολόγιο όπως στο αρχικό.

(γ) Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που κατανέµονται σε νεοεισερχόµενο βάσει του άρθρου 2,

στοιχείο β), δεν µπορούν να ανταλλαγούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1, στοιχείο γ) του

παρόντος άρθρου, για διάστηµα δύο ισοδύναµων περιόδων προγραµµατισµού, εκτός εάν

πρόκειται να βελτιωθούν οι χρόνοι των διαθεσίµων χρόνων χρήσηςγια τα συγκεκριµένα

δροµολόγια σε σύγκριση µε τους χρόνους που είχαν ζητηθεί αρχικά.



16305/1/03 REV 1 GA/ap,ra 23
DG C III    EL

Άρθρο 8β

Αποκλεισµός αξιώσεων αποζηµίωσης

Το δικαίωµα σε σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, δεν

εγείρει αξιώσεις αποζηµίωσης για τυχόν περιορισµό, ελάττωση ή κατάργησή του που επιβάλλεται

βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, και ιδίως κατ� εφαρµογή των κανόνων της Συνθήκης για τις

αεροµεταφορές.

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εξουσία των δηµοσίων αρχών να απαιτούν µεταβίβαση των χρόνων

χρήσης µεταξύ αεροµεταφορέων και να ορίζουν τον τρόπο κατανοµής τους βάσει του εθνικού δικαίου

περί ανταγωνισµού ή των άρθρων 81 ή 82 της Συνθήκης ή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του

Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων∗∗∗∗ .

Οι µεταβιβάσεις αυτές µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνον χωρίς χρηµατική αποζηµίωση.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας

1. Εφόσον σε ένα δροµολόγιο έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε το

άρθρο 4 του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2408/92, ένα κράτος µέλος µπορεί να κρατήσει στο

συντονισµένο αερολιµένα τους χρόνους χρήσης που απαιτούνται για τις σχεδιαζόµενες πτήσεις στο

δροµολόγιο αυτό. Εάν οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που έχουν κρατηθεί για το δροµολόγιο δεν

χρησιµοποιηθούν, τότε διατίθενται σε οιοδήποτε άλλο αεροµεταφορέα επιθυµεί να εκτελεί το

δροµολόγιο σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2.

Εάν κανείς άλλος αεροµεταφορέας δεν ενδιαφέρεται να εκτελεί το δροµολόγιο και το ενδιαφερόµενο

κράτος µέλος δεν προβεί σε προκήρυξη υποβολής προσφορών βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1,

στοιχείο δ), του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2408/92, οι χρόνοι χρήσης είτε διατίθενται σε κάποιο άλλο

δροµολόγιο µε υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας είτε επιστρέφονται στο κοινό σύστηµα.

                                                
∗∗∗∗  ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 1310/97 (ΕΕ L 180, 9.7.1997, σ. 1).
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2. Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών που θεσπίζει το άρθρο 4, παράγραφος 1,

στοιχεία δ) έως ζ), και παράγραφος 1, στοιχείο θ), του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2408/92 εφαρµόζεται

για τη χρήση των διαθεσίµων χρόνων χρήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον

περισσότεροι του ενός αεροµεταφορείς επιθυµούν να εκτελούν το δροµολόγιο και δεν έχουν µπορέσει

να λάβουν διαθεσίµους χρόνους χρήσης εντός µιας ώρας πριν ή µετά τους χρόνους που ζήτησαν από

το συντονιστή.

(6) Το άρθρο 10 αντικαθίστανται από το εξής :

«Άρθρο 10

Κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης διαθεσίµων χρόνων χρήσης

1. Ο συντονιστής δηµιουργεί κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης, το οποίο περιέχει όλους τους

διαθεσίµους χρόνους χρήσης που δεν κατανεµήθηκαν βάσει του άρθρου 8, παράγραφοι 2, και 4.

Όλη η νέα χωρητικότητα χρόνου χρήσης που καθορίζεται βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 3,

τοποθετείται στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης.

2. Μια σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης που έχει χορηγηθεί σε έναν αεροµεταφορέα για την

εκτέλεση τακτικού ή προγραµµατισµένου έκτακτου δροµολογίου δεν παρέχει το δικαίωµα στον

αεροµεταφορέα να λάβει την ίδια σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης για την επόµενη ισοδύναµη

περίοδο προγραµµατισµού, εφόσον αυτός δεν µπορεί να αποδείξει στο συντονιστή ότι τα

χρησιµοποίησε, όπως του επέτρεψε ο συντονιστής, σε ποσοστό τουλάχιστον 80 % κατά τη

διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού για την οποία του χορηγήθηκαν.

3. Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που χορηγήθηκαν σε έναν αεροµεταφορέα πριν τις

31η Ιανουαρίου για την επόµενη θερινή περίοδο, ή πριν τις 31η Aυγούστου για την επόµενη

χειµερινή περίοδο, αλλά επιστράφηκαν στο συντονιστή προς ανακατανοµή τους πριν τις

ηµεροµηνίες αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό χρήσης.
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4. Εάν δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης χρησιµοποιήθηκε

κατά 80%, όλοι οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που συνθέτουν τη σειρά τοποθετούνται στο κοινό

σύστηµα εκµετάλλευσης, εκτός εάν η µη χρησιµοποίησή τους µπορεί να αιτιολογηθεί βάσει ενός

από τους εξής λόγους:

(α) απρόβλεπτες και αναπόφευκτες καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν υπό τον έλεγχο του

αεροµεταφορέα και οδήγησαν σε :

− απαγόρευση πτήσεων του τύπου αεροσκαφών που συνήθως χρησιµοποιείται για το

συγκεκριµένο δροµολόγιο,

− κλείσιµο αερολιµένα ή εναερίου χώρου,

− σοβαρή διατάραξη των λειτουργιών στους οικείους αερολιµένες συµπεριλαµβανοµένων

των σειρών διαθεσίµων χρόνων χρήσης σε άλλους κοινοτικούς αερολιµένες, που

συνδέονται µε διαταραχθέντα δροµολόγια, κατά τη διάρκεια ουσιαστικού µέρους της

περιόδου προγραµµατισµού.

(β) διακοπή των δροµολογίων οφειλόµενη σε ενέργεια µε σκοπό να θιγούν τα δροµολόγια αυτά,

η οποία κατέστησε πρακτικά ή/και τεχνικά αδύνατον στον αεροµεταφορέα να εκτελέσει τα

δροµολόγια όπως είχε προγραµµατίσει·

(γ) σοβαρές οικονοµικές ζηµίες στον ενδιαφερόµενο κοινοτικό αεροµεταφορέα, µε αποτέλεσµα

να χορηγηθεί προσωρινή άδεια από τις αρχές έκδοσης αδείας εξαρτώµενη από την

δηµοσιονοµική αναδιοργάνωση του αεροµεταφορέα σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 5,

του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2407/92,
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(δ) δικαστικές διαδικασίες σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 9 σε δροµολόγια στα οποία

έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας δυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού

(ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, µε αποτέλεσµα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας αυτών των

δροµολογίων.

5. Μετά από αίτηµα κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξετάζει την

εφαρµογή της παραγράφου 4 από τον συντονιστή ενός αερολιµένα που εµπίπτει στο πεδίο

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

Η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση µέσα σε διάστηµα δύο µηνών από την παραλαβή του αιτήµατος,

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13, παράγραφος 2.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισµού και του άρθρου 8,

παράγραφος 1, του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2408/92, οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που

τοποθετούνται στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης κατανέµονται στους αεροµεταφορείς που θα

υποβάλουν σχετική αίτηση. Το 50 % αυτών των διαθεσίµων χρόνων χρήσης κατανέµονται πρώτα σε

νεοεισερχόµενους, εκτός εάν οι αιτήσεις των νεοεισερχοµένων είναι κάτω του 50%. Ο συντονιστής

αντιµετωπίζει µε δικαιοσύνη τις αιτήσεις νεοεισερχοµένων και άλλων µεταφορέων, ανάλογα µε τις

περιόδους συντονισµού κάθε ηµέρας προγραµµατισµού.

Μεταξύ νεοεισερχοµένων δίδεται προτεραιότητα στους αεροµεταφορείς που πληρούν τους όρους

για να χαρακτηρισθούν νεοεισερχόµενοι βάσει του άρθρου 2, στοιχείο β), σηµεία i και ii, ή του

άρθρου 2, στοιχείο β), σηµεία i και iii.

7. Ο νεοεισερχόµενος, στον οποίο προσφέρθηκε σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης εντός

χρονικού διαστήµατος µιας ώρας πριν ή µετά το χρόνο που ζήτησε αλλά δεν τη δέχθηκε, δεν

διατηρεί την ιδιότητα του νεοεισερχόµενου για τη συγκεκριµένη περίοδο προγραµµατισµού.
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8. Για τα δροµολόγια που εκτελούνται από όµιλο αεροµεταφορέων, ένας µόνον συµµετέχων

αεροµεταφορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση για διάθεση χρόνων χρήσης. Ο αεροµεταφορέας που

εκτελεί το δροµολόγιο αναλαµβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης των κριτηρίων που απαιτούνται

προκειµένου να διατηρηθεί το ιστορικό προηγούµενο που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2.

Οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που έχουν χορηγηθεί σε έναν από τους αεροµεταφορείς του οµίλου

µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλον συµµετέχοντα αεροµεταφορέα για την κοινή τους πτήση,

µε την προϋπόθεση ότι η κοινή πτήση εξακολουθεί να έχει το διακριτικό κωδικό του

αεροµεταφορέα στον οποίο χορηγήθηκαν οι χρόνοι χρήσης για λόγους συντονισµού και

παρακολούθησης. Εάν διακοπεί το συγκεκριµένο δροµολόγιο, οι αντίστοιχοι χρόνοι χρήσης

παραµένουν στη διάθεση του αεροµεταφορέα στον οποίο χορηγήθηκαν αρχικά. Οι αεροµεταφορείς

που συµµετέχουν σε κοινές πτήσεις ενηµερώνουν αναλυτικά τους συντονιστές σχετικά µε τις

πτήσεις αυτές προτού τις αρχίσουν.

9. Εάν οι νεοεισερχόµενοι µεταφορείς εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα,

το κράτος µέλος µεριµνά ώστε να συγκληθεί συνεδρίαση της επιτροπής συντονισµού του

αερολιµένα προκειµένου να εξετάσει τις δυνατότητες αντιµετώπισης της κατάστασης. Η Επιτροπή

καλείται στη συνεδρίαση αυτή».
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(7) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το εξής :

«Άρθρο 11

Καταγγελίες και δικαίωµα προσφυγής

1. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων προσφυγής δυνάµει του εθνικού δικαίου, οι

καταγγελίες σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, των άρθρων 8, 8α και 10

και του άρθρου 14, παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6, υποβάλλονται στην επιτροπή συντονισµού. Η

επιτροπή εξετάζει το θέµα εντός ενός µηνός από την κατάθεση της καταγγελίας και εφόσον

είναι δυνατόν προτείνει λύσεις στο συντονιστή σε µια απόπειρα επίλυσης των προβληµάτων.

Εάν δεν είναι δυνατόν να διακανονισθούν οι καταγγελίες, το αρµόδιο κράτος µέλος µπορεί

εντός των επόµενων δύο µηνών να µεριµνήσει για τη διαµεσολάβηση µιας οργάνωσης

εκπροσώπησης του αεροµεταφορέα ή των αερολιµενικών αρχών ή άλλου τρίτου µέρους.

2. Tα κράτη µέλη λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο για να

προστατεύουν τους συντονιστές έναντι αξιώσεων αποζηµίωσης σε σχέση µε την άσκηση των

δυνάµει του παρόντος κανονισµού λειτουργιών τους, πλην των περιπτώσεων βαριάς αµέλειας

ή εσκεµµένου παραπτώµατος.»

(8) Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίστανται από τα εξής :

«Σχέσεις µε τρίτες χώρες

1. Όποτε φαίνεται ότι µια τρίτη χώρα, στην κατανοµή και τη χρήση των διαθεσίµων

χρόνων χρήσης στους αερολιµένες της:

(α) δεν επιφυλάσσει στους κοινοτικούς αεροµεταφορείς µεταχείριση ανάλογη µε εκείνη

που παρέχεται από τον παρόντα κανονισµό στους αεροµεταφορείς της, ή
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(β) δεν επιφυλάσσει στους κοινοτικούς αεροµεταφορείς, εκ των πραγµάτων εθνική

µεταχείριση, ή

(γ) παρέχει σε αεροµεταφορείς άλλων τρίτων χωρών ευνοϊκότερη µεταχείριση από εκείνη

προς τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς,

η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13, παράγραφος 2, να αποφασίσει

ότι ένα ή περισσότερα κράτη µέλη θα λάβουν µέτρα, µεταξύ των οποίων είναι και η

αναστολή εφαρµογής µέρους ή όλου του παρόντος κανονισµού για έναν ή περισσότερους

αεροµεταφορείς της συγκεκριµένης τρίτης χώρας, προκειµένου να επανορθωθεί η διακριτική

µεταχείριση της τρίτης χώρας.»

(9) Τα άρθρα 13 και 14 αντικαθίστανται από τα εξής :

«Άρθρο 13

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα

άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 αυτής.

Η προθεσµία που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/EΚ είναι

τρεις µήνες.



16305/1/03 REV 1 GA/ap,ra 30
DG C III    EL

3. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να συµβουλεύεται την επιτροπή για οιοδήποτε άλλο θέµα που

αφορά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

4. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 14

Eπιβολή κυρώσεων

1. Το σχέδιο πτήσης ενός αεροµεταφορέα µπορεί να απορρίπτεται από τις αρµόδιες αρχές

διαχείρισης εναερίου κυκλοφορίας, εφόσον αυτός σκοπεύει να χρησιµοποιήσει ένα συντονισµένο

αερολιµένα για προσγείωση ή απογείωση, κατά τη διάρκεια των περιόδων που ο αερολιµένας είναι

συντονισµένος, χωρίς να του έχει χορηγηθεί χρόνος χρήσης από το συντονιστή.

2. Ο συντονιστής αποσύρει τη σειρά χρόνων χρήσης που έχει προσωρινά διαθέσει σ� έναν

αεροµεταφορέα εν συστάσει και την τοποθετεί στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης στις

31 Ιανουαρίου για την επόµενη θερινή περίοδο ή στις 31 Aυγούστου για την επόµενη χειµερινή

περίοδο, εφόσον την ηµεροµηνία εκείνη η επιχείρηση δεν διαθέτει άδεια εκµετάλλευσης ή

ισοδύναµο έγγραφο ή δεν υπάρχει δήλωση της αδειοδοτούσας αρχής ότι είναι πιθανό να εκδοθεί

άδεια εκµετάλλευσης ή ισοδύναµο έγγραφο πριν από την έναρξη της οικείας περιόδου

προγραµµατισµού.

3. Ο συντονιστής αποσύρει και τοποθετεί στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης τη σειρά χρόνων

χρήσης που έλαβε ένας αεροµεταφορέας κατόπιν ανταλλαγής βάσει του άρθρου 8α, παράγραφος 1,

στοιχείο γ), εφόσον δεν την χρησιµοποίησε κατά τα προβλεπόµενα.
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4. Οι αεροµεταφορείς που επανειληµµένα και εσκεµµένα είτε εκτελούν πτήσεις σε χρόνο πολύ

διαφορετικό από τον χρόνο χρήσης που τους έχει χορηγηθεί ως µέρος της σειράς διαθεσίµων

χρόνων χρήσης είτε χρησιµοποιούν χρόνους χρήσης πολύ διαφορετικούς από τον τρόπο που έχει

συµφωνηθεί κατά την κατανοµή, προξενώντας έτσι ζηµία στη λειτουργία του αερολιµένα ή της

αεροπλοΐας, στερούνται της ιδιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2. Ο συντονιστής

µπορεί να αποφασίσει να αποσύρει αυτήν τη σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσης από τον

αεροµεταφορέα για το υπόλοιπο της περιόδου προγραµµατισµού και να την διαθέσει στο κοινό

σύστηµα εκµετάλλευσης αφού ακούσει τον ενδιαφερόµενο αεροµεταφορέα και του απευθύνει µία

και µόνη προειδοποίηση.

5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη πραγµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών

κυρώσεων για την αντιµετώπιση της επανειληµµένης και εσκεµµένης εκτέλεσης αεροπορικών

υπηρεσιών σε χρόνους πολύ διαφορετικούς από τους χρόνους χρήσης που τους έχουν χορηγηθεί ή

της χρήσης διαθεσίµων χρόνων χρήσης µε πολύ διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο που έχει

συµφωνηθεί κατά την κατανοµή, όταν αυτό προκαλεί ζηµίες σε αερολιµένες ή στην αεροπλοΐα.

6. (α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 4, εάν ο αεροµεταφορέας δεν µπορεί να

επιτύχει το ποσοστό χρήσης 80% που ορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, ο

συντονιστής µπορεί να αποφασίσει να αποσύρει αυτήν τη σειρά διαθεσίµων χρόνων

χρήσης από τον αεροµεταφορέα για το υπόλοιπο της περιόδου προγραµµατισµού και να

την διαθέσει στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης µετά από ακρόαση του

ενδιαφερόµενου αεροµεταφορέα.

(β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 4, εάν µετά από παραχώρηση χρονικού

περιθωρίου αντίστοιχου προς το 20% της περιόδου ισχύος της σειράς δεν

χρησιµοποιηθεί διαθέσιµος χρόνος χρήσης από τη σειρά αυτή, ο συντονιστής

υποχρεούται να διαθέτει τη συγκεκριµένη σειρά διαθεσίµων χρόνων χρήσηςγια το

υπόλοιπο της περιόδου προγραµµατισµού στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης µετά από

ακρόαση του ενδιαφερόµενου αεροµεταφορέα.

___________________

* ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.»
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(10) Προστίθεται το εξής άρθρο :

«Άρθρο 14α

Σύνταξη έκθεσης και συνεργασία

1. Η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά

µε τη λειτουργία του παρόντος κανονισµού το αργότερο εντός τριών ετών από την έναρξη

ισχύος του. Η έκθεση αφορά ιδίως τη λειτουργία των άρθρων 8, 8α και 10.

2. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στην εφαρµογή του παρόντος

κανονισµού, ιδίως όσον αφορά τη συγκέντρωση πληροφοριών για την έκθεση που

αναφέρεται στην παράγραφο 1.»
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Άρθρο 2

1. Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ τρεις µήνες από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το άρθρο 11, παράγραφος 2, και το άρθρο 14, παράγραφος 5, του κανονισµού (ΕΟΚ)

αριθ. 95/93 τίθενται σε εφαρµογή                       ∗∗∗∗ .

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και εφαρµόζεται απευθείας σε

όλα τα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

__________________

                                                
∗∗∗∗ 15 µήνες µετά την ηµέρα της δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού.
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 19 Φεβρουαρίου

2004 για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που τροποποιεί τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του
Συµβουλίου σχετικά µε τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου
χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Την 20ή Ιουνίου 2001, η Επιτροπή ενέκρινε µια πρόταση κανονισµού που τροποποιεί
τον κανονισµό του Συµβουλίου αριθ. 95/93 (ΕΟΚ) της 18ης Ιανουαρίου 1993 που
αφορά τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους
κοινοτικούς αερολιµένες.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την µετά από πρώτη ανάγνωση γνώµη του κατά τη
συνεδρίαση της ολοµελείας του στις 10 - 13 Ιουνίου 2002, η δε Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή τη δική της στις 20 Μαρτίου 2002. Η Επιτροπή των Περιφερειών
πληροφόρησε το Συµβούλιο ότι δεν προτίθεται να δώσει γνώµη ως προς αυτόν τον
φάκελο.

3. Η Επιτροπή ενέκρινε µια τροποποιηµένη πρόταση στις 7 Νοεµβρίου 2002.

4. Την 19η Φεβρουαρίου 2004 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το
άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η βελτίωση του σηµερινού κανονισµού κατανοµής
του διαθέσιµου χρόνου χρήσης ως προς τη σαφήνεια και τη διαφάνεια. Ιδιαίτερη προσοχή
δόθηκε στην ενίσχυση της θεσµικής ανεξαρτησίας του συντονιστή, και στην εξασφάλιση του
ότι και η Επιτροπή συντονισµού δεν θα υφίσταται επιρροές. Προβλέφθηκε η δυνατότητα να
επιβάλλονται κυρώσεις, ο δε διαχωρισµός καθηκόντων του συντονιστή, της επιτροπής
συντονισµού και των κρατών µελών κατέστη σαφέστερος ώστε να εξασφαλισθεί η ορθή
αντιµετώπιση των καταγγελιών.

Η πρόταση προβλέπει επίσης ορισµένες ακόµη βελτιώσεις και τροποποιήσεις των ισχυόντων
κανόνων, οι οποίες περιλαµβάνουν τη δυνατότητα χρονικού επαναπροσδιορισµού του
διαθέσιµου χρόνου χρήσης, τη ρητή απαγόρευση της εµπορίας του διαθέσιµου χρόνου
χρήσης και µια προϋπόθεση της ανταλλαγής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης, συνισταµένη
στην υποχρέωσης της πραγµατικής χρησιµοποίησης του ανταλλασσόµενου αυτού διαθέσιµου
χρόνου. Η Επιτροπή φρονεί ότι οι επιπτώσεις των µεταβολών αυτών, ως σύνολο, θα είναι σε
γενικές γραµµές ουδέτερες όσον αφορά τα ανταγωνιστικά συµφέροντα όσων ήδη κατέχουν
διαθέσιµο χρόνο χρήσης και των νεοεισερχοµένων στον προκείµενο κλάδο, καθώς και τις
δυνατότητές τους να αποκτούν διαθέσιµο χρόνο χρήσης και να τον διατηρούν.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Βασικές µεταβολές

Το Συµβούλιο δέχθηκε το βασικό στόχο της Επιτροπής, να βελτιωθεί δηλαδή η τεχνική
λειτουργία του συστήµατος κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης. Προς τούτο η κοινή
θέση, µεταξύ άλλων :

- περιέχει σηµαντικές τροποποιήσεις και προσθήκες που αφορούν τους ορισµούς, αυτό δε
για να καταστούν σαφέστεροι οι όροι που χρησιµοποιούνται στον κανονισµό,

- προβλέπει ενίσχυση της θεσµικής ανεξαρτησίας του συντονιστή διαθέσιµου χρόνου
χρήσης και της επιτροπής συντονισµού,

- προβλέπει κυρώσεις για την καταχρηστική χρησιµοποίηση του διαθέσιµου χρόνου.

Σχετικά µε τα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής που θα µπορούσαν να θίξουν τους
διακανονισµούς πρόσβασης στην αγορά, το Συµβούλιο δέχτηκε ορισµένες, αλλ�όχι όλες τις
µεταβολές που πρότεινε η Επιτροπή. Έγιναν δεκτές η διεύρυνση του ορισµού του
«νεοεισερχοµένου», καθώς και µια διάταξη που δίδει µεγαλύτερη προτεραιότητα στους
νεοεισερχόµενους κατά την κατανοµή διαθέσιµου χρόνου χρήσης, που αντλείται από το κοινό
σύστηµα εκµετάλλευσης. Άλλες ωστόσο διατάξεις που πρότεινε η Επιτροπή, ιδίως σχετικά µε
τις ανταλλαγές διαθέσιµου χρόνου και την απαγόρευση της εµπορίας του, δεν υιοθετήθηκαν
από το Συµβούλιο, το οποίο δεν ενσωµάτωσε στο κείµενο τις διατάξεις αυτές, ιδίως διότι θα
ήθελε το όλο ζήτηµα της πρόσβασης στην αγορά να εξετασθεί στα ευρύτερα πλαίσια µιας
διεξοδικότερης αναθεώρησης των κανόνων κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης, για
την οποία η Επιτροπή θα µπορούσε στο µέλλον να υποβάλει χωριστή πρόταση.

2. Πως ελήφθη υπόψη η κατά πρώτη ανάγνωση γνώµη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Το Συµβούλιο ακολούθησε κατά πολύ τον προβληµατισµό που υπαγόρευσε την κατά πρώτη
ανάγνωση γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνολικά 32 από τις 52 τροπολογίες που
πρότεινε το Κοινοβούλιο έγιναν δεκτές πλήρως, εν µέρει ή κατ�αρχήν. Πρόκειται για τις
εξής : 3, 4, 5, 6, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 44, 45, 47, 48, 51 και 52.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2004 (10.02)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0140(COD)

5998/04

AVIATION 31
CODEC 155
OC 81

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ / το Συµβούλιο
Θέµα : Καθορισµός της κοινής θέσης η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την

έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους
κοινοτικούς αερολιµένες
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 18.2.2004

1. Την 20ή Ιουνίου 2001, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισµού που τροποποιεί τον

κανονισµό του Συµβουλίου αριθ. 95/93 (ΕΟΚ) της 18ης Ιανουαρίου 1993 που αφορά τους

κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης στους κοινοτικούς αερολιµένες.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του µετά από πρώτη ανάγνωση κατά τη

συνεδρίαση της ολοµελείας του στις 10 - 13 Ιουνίου 2002, η δε Οικονοµική και Κοινωνική

Επιτροπή τη δική της στις 20 Μαρτίου 2002. Η Επιτροπή των Περιφερειών πληροφόρησε το

Συµβούλιο ότι δεν προτίθεται να δώσει γνώµη ως προς αυτόν τον φάκελο.

3. Η Επιτροπή ενέκρινε µια τροποποιηµένη πρόταση στις 7 Νοεµβρίου 2002.

4. Στις 5 ∆εκεµβρίου 2003 το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία ως προς το φάκελο,

ενόψει του καθορισµού κοινής θέσης, µε αποχή της βελγικής αντιπροσωπίας.
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5. Μετά την οριστική διατύπωση του σχετικού κειµένου από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς, η

Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων µπορεί να καλέσει το Συµβούλιο :

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

περιέχεται στο έγγραφο 16305/03 AVIATION 266 CODEC 1867 OC 888,

σηµειώνοντας την αποχή της βελγικής αντιπροσωπίας,

− 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.

16305/03 AVIATION 266 CODEC 1867 OC 888 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, 6 Φεβρουαρίου 2004 (10.02)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0140(COD)

5998/04
ADD 1

AVIATION 31
CODEC 155
OC 81

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ / το Συµβούλιο
Θέµα : Καθορισµός της κοινής θέσης η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την

έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους
κοινοτικούς αερολιµένες
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 18.2.2004

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

οποίο θα εγκρίνει την κοινή θέση :

«Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της διότι το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να συµφωνήσει ως προς την

ενίσχυση της πειθαρχίας για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης. Γι� αυτόν το λόγο, η

Επιτροπή, όπως το είχε αναγγείλει όταν υπέβαλε την πρότασή της, προτίθεται το 2004 να εκπονήσει

δεύτερη πρόταση που θα αφορά συγκεκριµένα την πτυχή αυτή. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η

πρόσβαση στους αερολιµένες και ιδίως σε εκείνους που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη συµφόρηση και

θα ευνοηθεί ο ανταγωνισµός. Η δεύτερη αυτή πρόταση θα βασίζεται στη διεξαγόµενη µελέτη και σε

ευρεία διαβούλευση µε τους ενεχόµενους φορείς. Η Επιτροπή ευελπιστεί σε ταχεία εξέταση της

πρότασης αυτής από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

________________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 24.2.2004 
COM(2004) 136 τελικό 

2001/0140 (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 τροποποιητικού 
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί τον 
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά µε 

τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους 
κοινοτικούς αερολιµένες 



 

 2    

2001/0140 (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 τροποποιητικού 
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί τον 
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά µε 

τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους 
κοινοτικούς αερολιµένες 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2001) 335 τελικό-2001/0140(COD): 

22 Ιουνίου 2001. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

20 Μαρτίου 2002. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

11 Ιουνίου 2002. 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 8 Νοεµβρίου 2002. 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 19 Φεβρουαρίου 2004. 

2- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί να εισαγάγει µεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια 
στους ισχύοντες κανόνες, ιδίως µε την εξάλειψη κάθε αµφισηµίας όσον αφορά τις αρχές και 
τις διαδικασίες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots), το καθεστώς του 
συντονιστή και την επιβολή κυρώσεων ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε κατάχρηση των 
slots, που θα επιδείνωνε περαιτέρω τη σπανιότητα της χωρητικότητας σε κοινοτικούς 
αερολιµένες που παρουσιάζουν συµφόρηση. 

Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή έχει συγκροτήσει την πρότασή της µε άξονα την εισαγωγή 
πραγµατικά διαφανών και δίκαιων διαδικασιών, πράγµα το οποίο επηρεάζει ιδίως τον ορισµό 
της χωρητικότητας χρόνου χρήσης που διατίθεται προς κατανοµή, τη διαδικασία κατανοµής 
και παρακολούθησης της ορθής χρήσης των slots, η οποία, µε τη σειρά της, επηρεάζει τις 
κυρώσεις και το δικαίωµα αµφισβήτησης της νοµιµότητας των αποφάσεων που λαµβάνουν οι 
συντονιστές. 

Σαφώς αλληλένδετο µε την αποτελεσµατικότητα του εν λόγω συστήµατος είναι το καθεστώς 
του συντονιστή, ο οποίος πρέπει να είναι πραγµατικά ανεξάρτητος από οποιαδήποτε 
παγιωµένα συµφέροντα και πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους χρηµατοοικονοµικούς 
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πόρους για την επιτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται βάσει του κανονισµού. Για 
τον ίδιο λόγο, µε την πρόταση επιδιώκεται να υπάρχει εξασφάλιση ότι κανένα µέρος δεν είναι 
σε θέση να επηρεάσει αδικαιολογήτως την επιτροπή συντονισµού και τις αποφάσεις της. 
Καθώς µε τους νέους κανόνες ενισχύονται οι λειτουργίες διαβούλευσης και διαµεσολάβησης 
της επιτροπής αυτής, βάσει της πρότασης απαιτείται επίσης να γίνεται σαφής διαχωρισµός 
καθηκόντων µεταξύ συντονιστή, επιτροπής συντονισµού και κράτους µέλους, ούτως ώστε να 
αποφεύγεται τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διαδικασία 
κατανοµής και παρακολούθησης. Ειδάλλως, υπάρχει κίνδυνος να µην εξετάζονται δεόντως οι 
καταγγελίες και οι συντονιστές να είναι υπέρµετρα εκτεθειµένοι σε προσφυγές. 

Τέλος, η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην εισαγωγή µιας σειράς τεχνικών 
βελτιώσεων, υπό τη µορφή σαφέστερων ορισµών και προτεραιοτήτων µεταξύ των κριτηρίων 
κατανοµής των slots, µε εξισορροπηµένο τρόπο, ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο 
ανταγωνισµού χωρίς στρεβλώσεις, ενώ θα διατηρηθεί παράλληλα ο διοικητικός χαρακτήρας 
του παρόντος συστήµατος. Για τον σκοπό αυτόν, στην πρόταση της Επιτροπής προβλέπονταν 
τρία πράγµατα: α) εισαγωγή της δυνατότητας να επαναπροσδιορίζουν χρονικά οι 
εγκατεστηµένοι αεροµεταφορείς τα slots µε ιστορική προτεραιότητα (ιστορικά δικαιώµατα), 
υπό ορισµένους όρους· β) ελλείψει διαφανούς και αµερόληπτου µηχανισµού για την 
πρόσβαση στους αερολιµένες, βάσει της αγοράς, ρητή απαγόρευση της εµπορίας των slots· γ) 
προκειµένου να αποφευχθεί επιδείνωση των όρων ανταγωνισµού σε ευρωπαϊκούς 
αερολιµένες όπου παρατηρείται ιδιαίτερη συµφόρηση, απαίτηση να χρησιµοποιούνται τα 
slots που ανταλλάσσονται µεταξύ αεροµεταφορέων, συγκρατώντας έτσι το εµπόριο slots που 
εµφανίζεται µε τη µορφή της ανταλλαγής slots. 

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες αλλαγές στην αρχική και στην τροποποιηµένη πρόταση της 
Επιτροπής, οι οποίες είναι αποδεκτές, διότι θα εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων. 

Οι εν λόγω αλλαγές αφορούν κυρίως τις τεχνικές πλευρές της κατανοµής των slots. Στην 
κοινή θέση επιβεβαιώνεται ο σκοπός της πρότασης της Επιτροπής να εκσυγχρονισθούν οι 
διαδικασίες κατανοµής των slots, µε την αποσαφήνιση των όρων που χρησιµοποιούνται στον 
κανονισµό, τον καθορισµό υψηλών προτύπων ανεξαρτησίας και λογοδοσίας του συντονιστή 
των slots, την εξασφάλιση ότι η επιτροπή συντονισµού παραµένει ανεξάρτητη από 
οποιοδήποτε τυχόν ενδιαφερόµενο µέρος σε περιπτώσεις διαµεσολάβησης και, τέλος, µε την 
πρόβλεψη επιβολής κυρώσεων για καταχρηστική χρήση των slots. 

Ως προς τις πλευρές σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά, η κοινή θέση ήδη περιέχει 
ορισµένες βελτιώσεις όσον αφορά τον ορισµό των «νεοεισερχοµένων» αεροµεταφορέων και 
την προτεραιότητα που δίδεται σε αυτούς τους αεροµεταφορείς κατά την κατανοµή slots από 
το κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης. Εποµένως, βάσει της κοινής θέσης, θα έχουν τη 
δυνατότητα να πληρούν τους όρους για να χαρακτηρισθούν «νεοεισερχόµενοι» περισσότεροι 
αεροµεταφορείς από ό,τι σήµερα· επίσης, οι «νεοεισερχόµενοι» θα έχουν καλύτερες 
δυνατότητες να αναπτυχθούν, καθώς θα τους προσφερθεί η δυνατότητα να διαθέτουν 
µεγαλύτερο µέγεθος χαρτοφυλακίου slots από εκείνο που επιτρέπεται σήµερα. 

Παρ’ όλα ταύτα, επειδή το Συµβούλιο δεν προχώρησε τόσο πολύ, όσο είχε προτείνει η 
Επιτροπή, ιδίως στο κεντρικό ζήτηµα των ψευδών ανταλλαγών slots και της εµπορίας των 
slots, η Επιτροπή υπέβαλε την ακόλουθη δήλωση στην κοινή θέση: 
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«Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της, διότι το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να συµφωνήσει ως προς 
την ενίσχυση της πειθαρχίας για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης. Γι’ αυτόν το 
λόγο, η Επιτροπή, όπως το είχε αναγγείλει όταν υπέβαλε την πρότασή της, προτίθεται το 
2004 να εκπονήσει δεύτερη πρόταση που θα αφορά συγκεκριµένα την πτυχή αυτή. Με τον 
τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η πρόσβαση στους αερολιµένες, και ιδίως σε εκείνους που 
παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη συµφόρηση, και θα ευνοηθεί ο ανταγωνισµός. Η δεύτερη αυτή 
πρόταση θα βασίζεται στη διεξαγόµενη µελέτη και σε ευρεία διαβούλευση µε τους 
ενεχόµενους φορείς. Η Επιτροπή ευελπιστεί σε ταχεία εξέταση της πρότασης αυτής από το 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.» 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε συνολικά 52 τροπολογίες, µε τη γνώµη που εξέδωσε 
στις 10 Ιουνίου 2002. Η Επιτροπή µπορούσε να δεχθεί 34 εξ αυτών ως είχαν, εν µέρει ή κατ’ 
αρχήν. Το Συµβούλιο ήταν σε θέση να ενσωµατώσει, κατ’ αρχήν ή µε αναδιατύπωση, 26 από 
τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή. 
Επιπλέον, το Συµβούλιο ήταν σε θέση να δώσει συνέχεια σε 6 τροπολογίες που προτάθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά απορρίφθηκαν από την Επιτροπή. Συγκεκριµένα, το 
Συµβούλιο ήταν σε θέση να υιοθετήσει τον στόχο των περισσοτέρων τροπολογιών που 
προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς κατ’ ανάγκη να χρησιµοποιήσει την ίδια 
διατύπωση. 

3.1 Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν εξ 
ολοκλήρου ή εν µέρει στην κοινή θέση 

Οι αριθµοί κατωτέρω παραπέµπουν στις αιτιολογικές σκέψεις και στα άρθρα της κοινής 
θέσης. 

Αιτιολογικές σκέψεις 

Τροπολογίες 3, 4, 5 και 6, οι οποίες συνδέονται µε τις αιτιολογικές σκέψεις 5, 7, 8 και 9, 
αντιστοίχως: η κοινή θέση ακολουθεί το κείµενο που προτάθηκε στην τροποποιηµένη 
πρόταση της Επιτροπής (COM(2002) 623 τελικό της 7.11.2002), κατόπιν της γνωµοδότησης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 

Άρθρα 

Οι τροπολογίες 9 και 14 αφορούν τους ορισµούς (άρθρο 2): το κείµενο της κοινής θέσης 
διαφέρει από εκείνο που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά τον 
ορισµό του «νεοεισερχοµένου αεροµεταφορέα». Παρ’ όλα ταύτα, η Επιτροπή είναι σε θέση 
να δεχθεί την κοινή θέση, καθώς το νέο κείµενο αποτελεί νοµικώς σαφή διάταξη και 
βελτιώνει τους όρους ανταγωνισµού σε αερολιµένες όπου παρατηρείται συµφόρηση, 
προσφέροντας σε περισσότερους αεροµεταφορείς τη δυνατότητα να πληρούν τους όρους για 
να χαρακτηρισθούν «νεοεισερχόµενοι», όπως και σε αεροµεταφορείς µε µεγαλύτερο µέγεθος 
χαρτοφυλακίου slots από εκείνο που προβλέπεται στους κανόνες που ισχύουν σήµερα. 

Οι τροπολογίες 17 και 19 αφορούν τους όρους για τον συντονισµό των αερολιµένων (άρθρο 
3): το κείµενο της κοινής θέσης ακολουθεί την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, 
καθώς και το κείµενο που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά απορρίφθηκε 
από την Επιτροπή (βλέπε κατωτέρω σηµείο 3.4). 

Οι τροπολογίες 21 και 22 αφορούν το καθεστώς του συντονιστή (άρθρο 4): το κείµενο της 
κοινής θέσης ακολουθεί την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, που απηχεί τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Η τροπολογία 24 αφορά την επιτροπή συντονισµού (άρθρο 5): η κοινή θέση αντικατοπτρίζει 
το κείµενο που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγινε δεκτό από την 
Επιτροπή. 

Οι τροπολογίες 29 και 30 αφορούν τις πληροφορίες προς τον υπεύθυνο προγραµµατισµού και 
τον συντονιστή (άρθρο 7): αν και το κείµενο της κοινής θέσης δεν ακολουθεί την 
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η διατύπωση είναι σαφής και συντελεί στην επίτευξη 
των στόχων της πρότασης, ήτοι, διατυπώνεται σαφώς η υποχρέωση των αεροµεταφορέων να 
υποβάλλουν στον συντονιστή, σε κατάλληλη µορφή και στον δέοντα χρόνο, τις απαιτούµενες 
πληροφορίες για να χαρακτηρισθούν «νεοεισερχόµενοι». 

Οι τροπολογίες 32, 33 και 36 αφορούν τη διαδικασία κατανοµής των διαθεσίµων χρόνων 
χρήσης (άρθρο 8): η κοινή θέση προχωρεί περισσότερο από τη θέση της Επιτροπής, όπως 
διατυπώθηκε στην τροποποιηµένη πρότασή της, και εισάγει µεγαλύτερη ευελιξία για τον 
χρονικό επαναπροσδιορισµό των slots, επιτρέποντας χρονικό επαναπροσδιορισµό όχι µόνον 
για λειτουργικούς λόγους, αλλά και όταν τα slots που επαναπροσδιορίζονται χρονικά είναι 
πλησιέστερα προς τα slots που είχαν ζητηθεί αρχικά. 

Οι τροπολογίες 37, 39, 40 και 41 αφορούν θέµατα κινητικότητας των διαθεσίµων χρόνων 
χρήσης (άρθρο 8α): η κοινή θέση αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. 

Η τροπολογία 42 αφορά τον αποκλεισµό των αξιώσεων αποζηµίωσης (άρθρο 8β): η κοινή 
θέση ακολουθεί το κείµενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την τροποποιηµένη πρόταση 
της Επιτροπής. 

Η τροπολογία 44 αφορά το κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης διαθεσίµων χρόνων χρήσης 
(άρθρο 10), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5: το κείµενο της κοινής θέσης προχωρεί 
ακόµη περισσότερο από την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τις 
εξαιρετικές καταστάσεις, συγκεκριµένα κατόπιν όσων συνέβησαν µετά τα γεγονότα της 11ης 
Σεπτεµβρίου 2001 και των επιπτώσεων που είχαν στη χρήση των slots στους κοινοτικούς 
αερολιµένες ο πόλεµος στο Ιράκ και η εκδήλωση του σοβαρού οξέος αναπνευστικού 
συνδρόµου (ΣΟΑΣ). 

Οι τροπολογίες 47 και 48 αφορούν τις καταγγελίες και το δικαίωµα προσφυγής κατά των 
αποφάσεων των συντονιστών (άρθρο 11): το κείµενο της κοινής θέσης απηχεί την 
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Συγκεκριµένα, έχει υιοθετηθεί εξ ολοκλήρου το 
κείµενο σχετικά µε την ευθύνη των συντονιστών. 

Οι τροπολογίες 51 και 52 αφορούν τις κυρώσεις (άρθρο 14): το κείµενο της κοινής θέσης 
είναι αποδεκτό, εφόσον, αν και δεν χρησιµοποιεί τη διατύπωση που προτάθηκε από την 
Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της, διασφαλίζει πλήρως τον σκοπό των εν λόγω 
διατάξεων (παράγραφοι 4 και 5 – κυρώσεις για καταχρηστική χρήση των slots). 

3.2 Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, αλλά δεν ενσωµατώθηκαν 
στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 10, 11, 12, 13, και 16 αφορούν τους ορισµούς (άρθρο 2 στοιχείο (β) – 
«νεοεισερχόµενος αεροµεταφορέας» και άρθρο 2 στοιχείο (να) – «χρόνος τροχοδρόµησης»): 
όπως εξηγήθηκε προηγουµένως, η κοινή θέση ακολούθησε περισσότερο τη δοµή του 
ισχύοντος σήµερα ορισµού του «νεοεισερχοµένου αεροµεταφορέα» και, αντί να 
συµπεριλάβει το ποσοστό που προτάθηκε από την Επιτροπή (7% του συνόλου των 
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διαθέσιµων slots στον εν λόγω αερολιµένα) και υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, προέβη σε κατανοµή σε 5% και 4%. Η Επιτροπή ήταν σε θέση να δεχθεί αυτά 
τα ποσοστά, καθώς είναι υψηλότερα από τα προβλεπόµενα στους ισχύοντες κανόνες (3% και 
2%). Η έννοια του χρόνου τροχοδρόµησης σχετιζόταν µε την επιβολή κυρώσεων· εφόσον η 
αντίστοιχη διάταξη (άρθρο 14 παράγραφος 1) έχει καταστεί προαιρετική, η Επιτροπή δέχεται 
ότι αυτός ο ορισµός δεν φαίνεται αναγκαίος πλέον. 

Η τροπολογία 27 αφορά τις παραµέτρους συντονισµού (άρθρο 6): το κείµενο της κοινής 
θέσης αντικατοπτρίζει την αρχική πρόταση της Επιτροπής, η οποία είχε ευρύτερο πεδίο 
εφαρµογής (συµφόρηση του εναερίου χώρου) από την τροπολογία που προτάθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συµφόρηση του τοπικού εναερίου χώρου). 

Η τροπολογία 31 αφορά τη δυνατότητα περιορισµού των «δικαιωµάτων» («αδειών») σε σειρές 
slots που θα χρησιµοποιηθούν µε ελάχιστου µεγέθους αεροσκάφη (άρθρο 8 παράγραφος 2 
τελευταία περίπτωση): η κοινή θέση αντικατοπτρίζει την απόφαση της ειδικής πλειοψηφίας 
να µην συµπεριλάβει την εν λόγω διάταξη στον παρόντα κύκλο αναθεώρησης, επειδή αυτό το 
µέτρο θεωρείται ότι είναι σχετικό µε την πρόσβαση στην αγορά. 

Η τροπολογία 49 αφορά τις κυρώσεις (άρθρο 14 παράγραφος 1 – απόρριψη σχεδίου πτήσης): 
στην κοινή θέση, το µέτρο έγινε προαιρετικό, καθιστώντας άρα περιττή τη συµπερίληψη του 
«χρόνου τροχοδρόµησης». 

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

Αιτιολογικές σκέψεις 

Οι τροπολογίες 1 και 2 αφορούν τις αιτιολογικές σκέψεις 2 και 3, αντιστοίχως: θα επηρέαζαν 
σηµαντικά την εξισορροπηµένη προσέγγιση της πρότασης, η οποία αποσκοπεί να 
εξασφαλίσει ότι λαµβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα συµφέροντα στον αεροπορικό τοµέα 
(αεροµεταφορείς, αερολιµένες και καταναλωτές). 

Οι τροπολογίες 7 και 8 αφορούν τις αιτιολογικές σκέψεις 13 και 16, αντιστοίχως: στην κοινή 
θέση γίνεται δεκτό ότι το κείµενο που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
προδίκαζε το πόρισµα της µελέτης σχετικά µε την εισαγωγή µηχανισµού της αγοράς και, 
εποµένως, το περιεχόµενο της περαιτέρω αναθεώρησης των κανόνων κατανοµής των slots. 
Οµοίως, στην κοινή θέση δεν γίνεται δεκτή η απαλλαγή του συντονιστή από κάθε ευθύνη, σε 
όλες τις περιπτώσεις, αλλά, όπως ορίζεται σαφώς στο άρθρο 11 παράγραφος 2 (αντίστοιχη 
τροπολογία: 48), η ευθύνη του συντονιστή περιορίζεται στις περιπτώσεις βαριάς αµέλειας ή 
εσκεµµένου παραπτώµατος. 

Άρθρα 

Η τροπολογία 15 αφορά τον ορισµό του «οµίλου αεροµεταφορέων» (άρθρο 2 στοιχείο (στ) 
(ii): το Συµβούλιο δέχθηκε ότι η τροπολογία δηµιουργούσε πρόσφορο έδαφος για σύγχυση µε 
τις υπηρεσίες εδάφους. 

Οι τροπολογίες 25, 26 και 34 αφορούν τα καθήκοντα και τη σύνθεση της επιτροπής 
συντονισµού (άρθρο 5): το κείµενο της κοινής θέσης αναφέρει σαφώς ποιος µπορεί και ποιος 
δεν µπορεί να είναι µέλος της επιτροπής αυτής, όπως και ότι υποχρεωτικώς συντάσσει τον 
εσωτερικό της κανονισµό, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια. Στην αιτιολογική σκέψη 7 έχει 
προστεθεί κείµενο παρεµφερές µε την τροπολογία 26. 
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Η τροπολογία 28 αφορά τον προσδιορισµό των παραµέτρων συντονισµού (άρθρο 6 
παράγραφος 3): το Συµβούλιο δέχθηκε ότι η προταθείσα τροπολογία θα διεύρυνε 
αδικαιολόγητα το πεδίο εφαρµογής του προτεινόµενου µέτρου (παροχή πληροφοριών στα 
ενδιαφερόµενα µέρη). 

Η τροπολογία 43 αφορά τη δυνατότητα να κρατούνται slots για την εκτέλεση δροµολογίων 
για τα οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας (άρθρο 9): το Συµβούλιο 
ακολούθησε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, να µην γίνουν δεκτοί περιορισµοί 
του δικαιώµατος να κρατούνται slots για την εκτέλεση των εν λόγω δροµολογίων. 

Η τροπολογία 46 αφορά τη δυνατότητα των νεοεισερχοµένων να αρνούνται slots εντός 
ορισµένου χρονικού διαστήµατος (άρθρο 10 παράγραφος 7): η κοινή θέση αντικατοπτρίζει 
την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η οποία δεν δέχθηκε περιορισµούς στο µέτρο 
αυτό. 

Η τροπολογία 50 αφορά τις «ηµεροµηνίες επιστροφής» των slots τα οποία δεν πρόκειται να 
χρησιµοποιήσουν οι αεροµεταφορείς κατά την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού (άρθρο 14 
παράγραφος 2): το Συµβούλιο ακολούθησε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και 
δεν δέχθηκε αλλαγή αυτών των ηµεροµηνιών, καθώς αυτό θα διατάρασσε τις καθιερωµένες 
διεθνείς πρακτικές στις διαδικασίες προγραµµατισµού. 

3.4 Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή, αλλά ενσωµατώθηκαν στην 
κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 18 και 20 αφορούν τον προσδιορισµό της χωρητικότητας του αερολιµένα 
(άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5): η κοινή θέση ακολουθεί τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε τις οποίες δεν γίνονται διαβουλεύσεις µε τις οργανώσεις 
επιβατών, κατά τη διαδικασία αυτή, και προβλέπεται η δυνατότητα να χαρακτηρίζεται ένας 
αερολιµένας «συντονισµένος» για διαστήµατα µικρότερα από µία πλήρη περίοδο 
προγραµµατισµού πτήσεων. 

Η τροπολογία 23 αφορά το καθεστώς και τα καθήκοντα του συντονιστή (άρθρο 4 
παράγραφος 8): στην κοινή θέση επιτυγχάνεται εξισορρόπηση µεταξύ της πρότασης της 
Επιτροπής και της τροπολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε τη µη διεξοδική 
περιγραφή εκείνων που αναγνωρίζονται ως «ενδιαφερόµενα µέρη». 

Η τροπολογία 35 αφορά τη δυνατότητα άρνησης slots για λόγους διατροπικότητας (παλαιό 
άρθρο 8 παράγραφος 6): στην κοινή θέση ακολουθήθηκε η γνώµη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και διεγράφη η προταθείσα διάταξη. 

Η τροπολογία 38 αφορά ένα από τα κεντρικά ζητήµατα της προτεινόµενης αναθεώρησης των 
κανόνων κατανοµής των slots, συγκεκριµένα την απαγόρευση των ψευδών ανταλλαγών slots 
(άρθρο 8α παράγραφος 1 στοιχείο (γ) και άρθρο 8α παράγραφος 3 στοιχείο (δ)): στην κοινή 
θέση ακολουθήθηκε το κείµενο που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διεγράφη 
αυτός ο περιορισµός από τον παρόντα κύκλο αναθεώρησης. 

Η τροπολογία 45 αφορά την κατανοµή slots από το κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης σε 
νεοεισερχοµένους (άρθρο 10 παράγραφος 6): στην κοινή θέση εισάγεται κείµενο, το οποίο, 
αν και δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το κείµενο που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ορίζει σαφώς ότι οι αιτήσεις των νεοεισερχοµένων και των εγκατεστηµένων 
αντιµετωπίζονται «µε δικαιοσύνη», ώστε να µην υπάρχουν αδικαιολόγητες διακρίσεις έναντι 
οποιουδήποτε αεροµεταφορέα. 
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3.5 Νέες διατάξεις αποδεκτές από την Επιτροπή – δεν τροποποιούνται από καµία 
τροπολογία 

Ορισµένες διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής – που δεν τροποποιούνται από καµία 
τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – τροποποιήθηκαν από το Συµβούλιο. Αφορούν 
τα ακόλουθα ζητήµατα: 

(1) Ορισµός του «διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slot)» (άρθρο 2 στοιχείο (α)): ο όρος 
«δικαίωµα» θεωρήθηκε ότι προδικάζει τυχόν περαιτέρω αναθεώρηση των κανόνων 
κατανοµής των slots και, εποµένως, αντικαταστάθηκε από τον όρο «άδεια», ο οποίος 
αντικατοπτρίζει από τεχνική άποψη τα καθήκοντα που εκτελεί ο συντονιστής. 

(2) Ανάλυση της χωρητικότητας του αερολιµένα (άρθρο 3 παράγραφος 3): η ανάλυση 
πρόκειται να πραγµατοποιείται όχι µόνον από τον οργανισµό διαχείρισης του 
αερολιµένα, αλλά και από «κάποιον άλλο αρµόδιο φορέα». 

(3) Απαγόρευση της εµπορίας slots (άρθρο 8α παράγραφος 2): το Συµβούλιο έκρινε ότι 
αυτό αποτελεί θέµα το οποίο σαφώς επηρεάζει την πρόσβαση στην αγορά και, 
εποµένως, το εξαίρεσε από τον παρόντα κύκλο αναθεώρησης. Η Επιτροπή τελικά 
δέχθηκε αυτή την εξαίρεση· υπέβαλε, ωστόσο, τη δήλωση που παρατίθεται ανωτέρω. 

(4) Ως ανταπόκριση στις πρόσφατες δυσκολίες που αντιµετώπισε ο αεροπορικός τοµέας, 
στην κοινή θέση προβλέπεται ότι, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 8α 
παράγραφος 3, οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης τους οποίους προηγουµένως 
χρησιµοποιούσαν νεοεισερχόµενοι µπορούν να µεταβιβασθούν, εάν πρόκειται για 
νοµίµως εγκεκριµένη ανάληψη των δραστηριοτήτων επιχείρησης που πτώχευσε. 

(5) Οι καταγγελίες (άρθρο 11 παράγραφος 1) πρόκειται να εξετάζονται εντός συνολικά 
συντοµότερου χρονικού διαστήµατος (τρεις µήνες) από εκείνο που είχε προταθεί από 
την Επιτροπή (τουλάχιστον τρεις µήνες). 

(6) Κυρώσεις: η απόσυρση σχεδίων πτήσης για δροµολόγια «χωρίς slot» καθίσταται 
προαιρετική (άρθρο 14 παράγραφος 1). Τα χρηµατικά πρόστιµα (άρθρο 14 
παράγραφος 5) αναφέρονται παγίως ως «ύπαρξη πραγµατικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων». 

(7) Λόγω των ειδικών απαιτήσεων προκειµένου να προβλεφθούν δικαστικές διαδικασίες 
προσφυγής κατά των αποφάσεων των συντονιστών και κατά των κυρώσεων, τα άρθρα 
11 παράγραφος 2 και 14 παράγραφος 5 πρόκειται να τεθούν σε ισχύ 12 µήνες µετά τη 
δηµοσίευση του κανονισµού, ενώ η υπόλοιπη πρόταση θα τεθεί σε ισχύ τρεις µήνες 
µετά τη δηµοσίευσή της. 

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Για τους προαναφερόµενους λόγους, η Επιτροπή κρίνει ότι η κοινή θέση που καθορίστηκε 
στις 19 Φεβρουαρίου 2004 µε ειδική πλειοψηφία είναι αποδεκτή και, εποµένως, είναι σε θέση 
να την υποστηρίξει. 


