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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι αερομεταφορές διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην οικονομία της 
Ένωσης. Πρόκειται για μια ισχυρή 
κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης, του εμπορίου και της 
κινητικότητας. Τις τελευταίες δεκαετίες, η 
αύξηση των αεροπορικών μεταφορών 
συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας εντός της Ένωσης και με 
τρίτες χώρες και υπήρξε σημαντική 
καταλυτική δύναμη για την οικονομία της 
Ένωσης εν γένει.

(1) Οι αερομεταφορές διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην οικονομία της 
Ένωσης και την καθημερινότητα των 
πολιτών της Ένωσης. Πρόκειται για μια 
ισχυρή κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, 
της απασχόλησης, του εμπορίου καθώς 
και της συνδεσιμότητας και της 
κινητικότητας τόσο για τις επιχειρήσεις 
όσο και τους πολίτες. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, η αύξηση των αεροπορικών 
μεταφορών συνέβαλε σημαντικά στη 
βελτίωση της συνδεσιμότητας εντός της 
Ένωσης και με τρίτες χώρες και υπήρξε 
σημαντική καταλυτική δύναμη για την 
οικονομία της Ένωσης εν γένει.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Ο ευρωπαϊκός τομέας των 
αερομεταφορών αντιπροσωπεύει περίπου 
2 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας 
και οι διεθνείς αεροπορικές μεταφορές 
αναμένεται να αυξάνονται με ρυθμό 5 % 
ετησίως έως το 2030.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β) Είναι σημαντικό η Ένωση να 
παρέχει αποτελεσματική προστασία για 
τους διάφορους τομείς της οικονομίας 
και των εργαζομένων της από τυχόν
πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από 
τρίτες χώρες.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι αερομεταφορείς της Ένωσης 
βρίσκονται στο επίκεντρο του παγκόσμιου 
δικτύου που συνδέει την Ευρώπη τόσο στο 
εσωτερικό της όσο και με τον υπόλοιπο 
κόσμο. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ανταγωνίζονται τους αερομεταφορείς 
τρίτων χωρών σε ένα περιβάλλον ανοικτού 
και θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ όλων 
των αερομεταφορέων. Αυτό θα συμβάλει 
στη διατήρηση συνθηκών συνδεσιμότητας 
υψηλού επιπέδου στην Ένωση.

(2) Οι αερομεταφορείς της Ένωσης 
βρίσκονται στο επίκεντρο του παγκόσμιου 
δικτύου που συνδέει την Ευρώπη τόσο στο 
εσωτερικό της όσο και με τον υπόλοιπο 
κόσμο. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ανταγωνίζονται τους αερομεταφορείς 
τρίτων χωρών σε ένα περιβάλλον 
ανοικτού, ισότιμου και θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ όλων των 
αερομεταφορέων, λαμβάνοντας υπόψη 
ρυθμιστικά θέματα όπως οι συνθήκες 
εργασίας και η προστασία του 
περιβάλλοντος. Αυτό θα συμβάλει στην 
προστασία των θέσεων εργασίας και στην 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
αεροπορικών αερογραμμών, καθώς και
στη διατήρηση συνθηκών συνδεσιμότητας 
υψηλού επιπέδου στην Ένωση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει χώρο 
άνω των 500 εκατομμυρίων δυνητικών 
επιβατών για τους αερομεταφορείς
τρίτων χωρών. Αυτή η δυνητικά 
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αυξανόμενη κίνηση θα πρέπει να 
συνυπολογίζεται κατά τη 
διαπραγμάτευση συνολικών αεροπορικών 
συμφωνιών εκ μέρους της Ένωσης με την 
υπόλοιπη υφήλιο.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα 
στο άνοιγμα των αγορών και στη 
συνδεσιμότητα, διότι η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού οδηγεί σε μετατόπιση των 
ροών κυκλοφορίας. Οι αερομεταφορείς 
τρίτων χωρών επιθυμούν και χρειάζονται 
να έχουν πρόσβαση σε αερολιμένες σε όλα 
τα κράτη μέλη λόγω της δυνητικής 
αγοράς των 500 εκατομμυρίων επιβατών 
που συνιστά η ευρωπαϊκή ήπειρος για 
αυτούς.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α) Λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της 29ης 
Μαρτίου 2017, με την οποία 
γνωστοποιείται η πρόθεσή του να 
αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή 
θα πρέπει να προβεί σε ενδελεχή 
αξιολόγηση των συνεπειών της εν λόγω 
απόσυρσης στον τομέα των αεροπορικών 
μεταφορών μεταξύ της Ένωσης ή των 
κρατών μελών της και του Ηνωμένου 
Βασιλείου, με σκοπό να επιτευχθεί η 
μικρότερη δυνατή αναστάτωση στις 
υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών τόσο 



PE613.502v02-00 6/20 AD\1146284EL.docx

EL

για τους μεταφορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση όσο και για 
τους καταναλωτές.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α) Η οικονομική διαφάνεια στις 
ρήτρες περί θεμιτού ανταγωνισμού 
αποτελεί βασικό στοιχείο για τη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
για τους αερομεταφορείς της Ένωσης και 
τρίτων χωρών.  Επιπλέον, είναι 
απαραίτητη η πλήρης διαφάνεια για την 
επιβεβαίωση ή απόρριψη οποιωνδήποτε 
εικασιών περί επιχορηγήσεων προς 
οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ 
αερομεταφορέων μπορεί επίσης να 
διασφαλισθεί με κατάλληλες νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης, όπως ο κανονισμός 
(ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου20 και η 
οδηγία 96/97/ΕΚ του Συμβουλίου21. Στο 
βαθμό που ο θεμιτός ανταγωνισμός 
προϋποθέτει προστασία των 
αερομεταφορέων της Ένωσης από 
ορισμένες πρακτικές που εφαρμόζουν 
τρίτες χώρες ή μεταφορείς τρίτων χωρών, 
επί του παρόντος, το θέμα αυτό 
πραγματεύεται ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22. 
Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 868/2004 έχει αποδειχθεί 
αναποτελεσματικός όσον αφορά τον 
βασικό γενικό σκοπό του θεμιτού 

(8) Ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ 
αερομεταφορέων μπορεί επίσης να 
διασφαλισθεί με κατάλληλες νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης, όπως ο κανονισμός 
(ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου20 και η 
οδηγία 96/97/ΕΚ του Συμβουλίου21. Στο 
βαθμό που ο θεμιτός ανταγωνισμός 
προϋποθέτει προστασία των 
αερομεταφορέων της Ένωσης από 
ορισμένες πρακτικές που εφαρμόζουν 
τρίτες χώρες ή μεταφορείς τρίτων χωρών, 
επί του παρόντος, το θέμα αυτό 
πραγματεύεται ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 868/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22. 
Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 868/2004 έχει αποδειχθεί εντελώς 
αναποτελεσματικός όσον αφορά τον 
βασικό γενικό σκοπό του θεμιτού 
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ανταγωνισμού. Αυτό οφείλεται ιδίως σε 
ορισμένους κανόνες που αφορούν 
συγκεκριμένα τον ορισμό των εν λόγω 
πρακτικών, εξαιρουμένων των 
επιδοτήσεων, και τις απαιτήσεις όσον 
αφορά την έναρξη και τη διεξαγωγή 
έρευνας. Πέραν αυτού, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 868/2004 δεν προβλέπει ειδική 
εσωτερική διαδικασία στην ΕΕ για τις 
υποχρεώσεις που περιέχουν οι συμφωνίες 
αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών 
υπηρεσιών στις οποίες η Ένωση είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός. Λόγω 
του αριθμού και της σημασίας των 
τροποποιήσεων που θα ήταν αναγκαίες για 
να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά, είναι 
σκόπιμο να αντικατασταθεί ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 868/2004 από νέα πράξη.

ανταγωνισμού. Αυτό οφείλεται ιδίως σε 
ορισμένους κανόνες που αφορούν 
συγκεκριμένα τον ορισμό των εν λόγω 
πρακτικών, εξαιρουμένων των 
επιδοτήσεων, και τις απαιτήσεις όσον 
αφορά την έναρξη και τη διεξαγωγή 
έρευνας. Πέραν αυτού, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 868/2004 δεν προβλέπει ειδική 
εσωτερική διαδικασία στην ΕΕ για τις 
υποχρεώσεις που περιέχουν οι συμφωνίες 
αεροπορικών μεταφορών ή αεροπορικών 
υπηρεσιών στις οποίες η Ένωση είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός. Λόγω 
του αριθμού και της σημασίας των 
τροποποιήσεων που θα ήταν αναγκαίες για 
να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά, είναι 
σκόπιμο να αντικατασταθεί ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 868/2004 από νέα πράξη.

__________________ __________________

20 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993, 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης 
(slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (ΕΕ 
L 14 της 22.1.1993, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993, 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης 
(slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (ΕΕ 
L 14 της 22.1.1993, σ. 1).

21Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την 
πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους 
στους αερολιμένες της Κοινότητας (ΕΕ L 
272 της 25.10.1996, σ. 36).

21Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την 
πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους 
στους αερολιμένες της Κοινότητας (ΕΕ L 
272 της 25.10.1996, σ. 36).

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για 
την προστασία 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 (ΕΕ L 162 της 
30.4.2004, σελ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για 
την προστασία 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 (ΕΕ L 162 της 
30.4.2004, σελ. 1).
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α) Προκειμένου να προστατευτεί ο 
θεμιτός ανταγωνισμός στις εξωτερικές 
αεροπορικές συνδέσεις της ΕΕ και να 
διασφαλιστεί η αμοιβαιότητα και η 
εξάλειψη αθέμιτων πρακτικών, 
περιλαμβανομένων των επιχορηγήσεων 
και κρατικών ενισχύσεων που εικάζεται 
ότι δίνονται σε αεροπορικές εταιρείες από 
ορισμένες τρίτες χώρες και που ενδέχεται 
να στρεβλώνουν την αγορά, είναι 
απαραίτητο να απαιτείται πλήρης 
οικονομική διαφάνεια στις ρήτρες περί 
θεμιτού ανταγωνισμού. Είναι απαραίτητη 
η διαφάνεια αυτή, ούτως ώστε να μπορεί 
η Επιτροπή να καταλήγει σε θετικές ή 
αρνητικές αποφάσεις σχετικά με τις 
εικασίες περί επιχορηγήσεων.

Αιτιολόγηση

Αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική νομοθεσία παραμένει αναγκαία για να 
διατηρηθούν ευνοϊκοί όροι για υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητα στην Ένωση και να 
εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός με τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών. Προς τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνα και να λαμβάνει μέτρα, 
όπου είναι αναγκαίο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα είτε σε περίπτωση παραβίασης 
υποχρεώσεων βάσει συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, είτε σε 
περίπτωση που πρακτικές που θίγουν τον ανταγωνισμό προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν 
ζημία σε αερομεταφορείς της Ένωσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αποτελεσματική, αναλογική και 
αποτρεπτική νομοθεσία παραμένει 
αναγκαία για να διατηρηθούν ευνοϊκοί 
όροι για υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητα 
στην Ένωση και να εξασφαλισθεί θεμιτός 
ανταγωνισμός με τους αερομεταφορείς 

(9) Αποτελεσματική, αναλογική και 
αποτρεπτική νομοθεσία παραμένει 
αναγκαία για να διατηρηθούν ευνοϊκοί 
όροι για υψηλού επιπέδου συνδεσιμότητα 
στην Ένωση και να εξασφαλισθεί θεμιτός 
ανταγωνισμός με τους αερομεταφορείς 
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τρίτων χωρών. Προς τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να 
διενεργεί έρευνα και να λαμβάνει μέτρα, 
όπου είναι αναγκαίο. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει να είναι διαθέσιμα είτε σε 
περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων 
βάσει συμφωνίας στην οποία η Ένωση 
είναι συμβαλλόμενο μέρος, είτε σε 
περίπτωση που πρακτικές που θίγουν τον 
ανταγωνισμό προκαλούν ή απειλούν να 
προκαλέσουν ζημία σε αερομεταφορείς της 
Ένωσης.

τρίτων χωρών διασφαλίζοντας έτσι τις 
θέσεις εργασίας στις αεροπορικές 
εταιρείες της Ένωσης. Προς τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να διενεργεί έρευνα και να 
λαμβάνει μέτρα, όπου είναι αναγκαίο. Τα 
μέτρα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα είτε 
σε περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων 
βάσει συμφωνίας στην οποία η Ένωση 
είναι συμβαλλόμενο μέρος, είτε σε 
περίπτωση που πρακτικές που θίγουν τον 
ανταγωνισμό προκαλούν ή απειλούν να 
προκαλέσουν ζημία σε αερομεταφορείς της 
Ένωσης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α) Σε περίπτωση που οι εν λόγω 
αεροπορικές υπηρεσίες διέπονται από 
διμερή συμφωνία αεροπορικών 
υπηρεσιών μεταξύ κράτους μέλους και 
τρίτης χώρας, είναι σημαντικό να 
διαθέτει η Επιτροπή τη δυνατότητα να 
κινήσει έρευνα και, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, να εγκρίνει επανορθωτικά 
μέτρα, προτού εξαντληθεί ο μηχανισμός 
επίλυσης διαφορών που περιλαμβάνεται 
στη διμερή συμφωνία αεροπορικών 
υπηρεσιών μεταξύ κράτους μέλους και 
τρίτης χώρας. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της 
ρύθμισης, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει 
έρευνα και να εγκρίνει επανορθωτικά 
μέτρα ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω 
κράτος μέλος σκοπεύει να αντιμετωπίσει 
την πρακτική που θίγει τον ανταγωνισμό 
στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας 
αεροπορικών υπηρεσιών που έχει 
συνάψει με τρίτη χώρα ή όχι.
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας διάταξης είναι να αποφεύγονται καταστάσεις στις οποίες τα κράτη μέλη, 
είτε ακούσια είτε εκούσια, εμποδίζουν τη δράση της Ένωσης λόγω σημαντικής καθυστέρησης 
του μηχανισμού επίλυσης διαφορών που ορίζει η διμερής συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών 
τους. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα τη συνέχιση των πρακτικών που θίγουν τον 
ανταγωνισμό και την αναπόφευκτη επιδείνωση της ζημίας εις βάρος του αερομεταφορέα της 
Ένωσης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της ρύθμισης και 
κατ’ αναλογία προς τα άλλα ενωσιακά 
μέσα εμπορικής άμυνας, είναι σημαντικό 
να διαθέτει η Επιτροπή τη δυνατότητα να 
κινεί διαδικασίες βάσει καταγγελίας με 
στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν εκ 
πρώτης όψεως την απειλή ζημίας.

Αιτιολόγηση

Η έννοια της απειλής ζημίας έχει κεντρική θέση σε αυτού του είδους το μέσο εμπορικής άμυνας. 
Η ρύθμιση θα πρέπει να αφήνει περιθώρια για την κίνηση διαδικασιών σε περίπτωση υποβολής 
στοιχείων που υποδεικνύουν ότι τρίτη χώρα ή οντότητα τρίτης χώρας επιβάλλει ή πρόκειται να 
επιβάλει πρακτικές οι οποίες θα προκαλέσουν αναπόφευκτη ζημία σε αερομεταφορέα της 
Ένωσης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεν πρέπει να κινούνται ή πρέπει
να ολοκληρώνονται διαδικασίες χωρίς 
επανορθωτικά μέτρα βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εφόσον η λήψη τους 
αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης, 
λόγω των επιπτώσεών τους σε άλλα άτομα, 
ιδίως τους καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις 
της Ένωσης. Οι διαδικασίες πρέπει επίσης 

(15) Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να 
ολοκληρώνονται διαδικασίες χωρίς 
επανορθωτικά μέτρα βάσει του παρόντος 
κανονισμού, εφόσον η λήψη τους 
αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης, 
λόγω των επιπτώσεών τους σε άλλα άτομα, 
ιδίως τους καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις 
της Ένωσης. Οι διαδικασίες πρέπει επίσης 
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να λήγουν χωρίς μέτρα εάν οι απαιτήσεις 
για τα εν λόγω μέτρα δεν πληρούνται ή δεν 
πληρούνται πλέον.

να λήγουν χωρίς μέτρα εάν οι απαιτήσεις 
για τα εν λόγω μέτρα δεν πληρούνται ή δεν 
πληρούνται πλέον.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έρευνα κινείται μετά από γραπτή 
καταγγελία που έχει καταθέσει κράτος 
μέλος, αερομεταφορέας της Ένωσης ή 
ένωση αερομεταφορέων της Ένωσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν υπάρχουν 
εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία
ενός από τα ακόλουθα:

1. Έρευνα κινείται μετά από γραπτή 
καταγγελία που έχει καταθέσει κράτος 
μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αερομεταφορέας της Ένωσης ή ένωση 
αερομεταφορέων της Ένωσης σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, εθνική οργάνωση 
καταναλωτών ή με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, εάν υπάρχουν εύλογες και 
πραγματικές ενδείξεις ενός από τα 
ακόλουθα:

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η καταγγελία περιλαμβάνει εκ 
πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία για 
μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

2. Η καταγγελία περιλαμβάνει 
εύλογες και πραγματικές ενδείξεις για μία 
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει 
να μην κινήσει έρευνα εφόσον η λήψη 
μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 10 ή 13 
αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης ή 
εφόσον κρίνει ότι τα πραγματικά 

4. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει 
να μην κινήσει έρευνα εφόσον κρίνει ότι 
τα πραγματικά περιστατικά που 
αναφέρονται στην καταγγελία δεν 
δημιουργούν συστημικό πρόβλημα, ούτε 
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περιστατικά που αναφέρονται στην 
καταγγελία δεν δημιουργούν συστημικό 
πρόβλημα, ούτε έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις σε έναν ή περισσότερους 
αερομεταφορείς της Ένωσης.

έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε έναν ή 
περισσότερους αερομεταφορείς της 
Ένωσης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία 
που προσκομίστηκαν δεν επαρκούν για 
τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή ενημερώνει τον καταγγέλλοντα 
σχετικά με την ανεπάρκειά τους εντός 60
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης 
της καταγγελίας. Ο καταγγέλλων διαθέτει 
προθεσμία 30 ημερών για να προσκομίσει 
πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Αν δεν τα 
προσκομίσει εντός αυτής της προθεσμίας, 
η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να μην 
κινήσει διαδικασία έρευνας.

5. Εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία 
που προσκομίστηκαν δεν επαρκούν για 
τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή ενημερώνει τον καταγγέλλοντα 
σχετικά με την ανεπάρκειά τους εντός 30
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης 
της καταγγελίας. Ο καταγγέλλων διαθέτει 
προθεσμία 30 ημερών για να προσκομίσει 
πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Αν δεν τα 
προσκομίσει εντός αυτής της προθεσμίας, 
η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να μην 
κινήσει διαδικασία έρευνας.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή αποφασίζει την έναρξη 
έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 1 
εντός 6 μηνών από την κατάθεση της 
καταγγελίας.

6. Η Επιτροπή αποφασίζει την έναρξη 
έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 1 
εντός 3 μηνών από την κατάθεση της 
καταγγελίας.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν πρακτική που θίγει τον 
ανταγωνισμό, την οποία ασκεί τρίτη χώρα 
ή οντότητα τρίτης χώρας, έχει προκαλέσει 

β) εάν πρακτική που θίγει τον 
ανταγωνισμό, την οποία ασκεί τρίτη χώρα 
ή οντότητα τρίτης χώρας, έχει προκαλέσει 
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ζημία ή απειλή ζημίας στον/στους 
ενδιαφερόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς 
της Ένωσης.

ζημία ή απειλή ζημίας στον/στους 
ενδιαφερόμενο/-ους αερομεταφορέα/-είς 
της Ένωσης ή όταν η παράτυπη 
συμπεριφορά που περιορίζει τον 
ανταγωνισμό έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν το κρίνει απαραίτητο, η 
Επιτροπή μπορεί να διεξάγει έρευνες στο 
έδαφος της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, 
υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση της 
τρίτης χώρας και η οντότητα της τρίτης 
χώρας έχουν ενημερωθεί επισήμως και 
έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

5. Εάν το κρίνει απαραίτητο, η 
Επιτροπή μπορεί να διεξάγει έρευνες στο 
έδαφος της συγκεκριμένης τρίτης χώρας ή 
άλλης τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση 
ότι η κυβέρνηση της τρίτης χώρας και η 
οντότητα της τρίτης χώρας έχουν 
ενημερωθεί επισήμως.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι καταγγέλλοντες, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, το/τα 
ενδιαφερόμενο/-α κράτος/-η μέλος/η και οι 
εκπρόσωποι της τρίτης χώρας ή της 
οντότητας της τρίτης χώρας μπορούν να 
συμβουλεύονται όλες τις πληροφορίες που 
έχουν τεθεί στη διάθεση της Επιτροπής, 
εξαιρουμένων των εσωτερικών εγγράφων 
προς χρήση της Επιτροπής και των 
διοικητικών αρχών, υπό τον όρο ότι οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι εμπιστευτικές 
κατά την έννοια του άρθρου 6 και ότι 
έχουν απευθύνει γραπτή αίτηση στην 
Επιτροπή.

7. Οι καταγγέλλοντες, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, το/τα 
ενδιαφερόμενο/-α κράτος/-η μέλος/η, οι 
αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και οι εκπρόσωποι της 
τρίτης χώρας ή της οντότητας της τρίτης 
χώρας μπορούν να συμβουλεύονται όλες 
τις πληροφορίες που έχουν τεθεί στη 
διάθεση της Επιτροπής, εξαιρουμένων των 
εσωτερικών εγγράφων προς χρήση της 
Επιτροπής και των διοικητικών αρχών, υπό 
τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
εμπιστευτικές κατά την έννοια του 
άρθρου 6 και ότι έχουν απευθύνει γραπτή 
αίτηση στην Επιτροπή.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που απορριφθεί η 
πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες ή 
αν δεν παρασχεθούν με άλλο τρόπο εντός 
των κατάλληλων χρονικών προθεσμιών, ή 
εφόσον παρεμποδίζεται σημαντικά η 
έρευνα, η εκτίμηση πρέπει να 
πραγματοποιείται με βάση τα διαθέσιμα 
πραγματικά περιστατικά. Αν η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι έχουν δοθεί εσφαλμένες ή 
παραπλανητικές πληροφορίες, οι εν λόγω 
πληροφορίες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Στις περιπτώσεις που απορριφθεί η 
πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες ή 
αν δεν παρασχεθούν με άλλο τρόπο εντός 
των κατάλληλων χρονικών προθεσμιών, 
όταν μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα δεν 
έχει επιτρέψει την πρόσβαση στο έδαφός 
της προκειμένου να διενεργηθούν έρευνες 
ή εφόσον παρεμποδίζεται σημαντικά η 
έρευνα, η εκτίμηση πρέπει να 
πραγματοποιείται με βάση τα διαθέσιμα 
πραγματικά περιστατικά. Αν η Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι έχουν δοθεί εσφαλμένες ή 
παραπλανητικές πληροφορίες, οι εν λόγω 
πληροφορίες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 
δύο ετών. Η εν λόγω περίοδος επιτρέπεται 
να παραταθεί σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις.

1. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 
18 μηνών μετά την έναρξη της έρευνας. Η 
εν λόγω περίοδος επιτρέπεται να 
παραταθεί εντός προκαθορισμένου 
χρονικού ορίου σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, 
όπως όταν υπάρχει κίνδυνος άμεσης και μη 

2. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, 
όπως όταν υπάρχει κίνδυνος άμεσης και μη 
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αναστρέψιμης ζημίας σε αερομεταφορέα/-
είς της Ένωσης, η διαδικασία μπορεί να 
μειωθεί σε ένα έτος.

αναστρέψιμης ζημίας σε αερομεταφορέα/-
είς της Ένωσης, η διαδικασία μπορεί να 
μειωθεί κατά μέγιστο σε έξι μήνες.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να αναστείλει 
τη διαδικασία, εάν η τρίτη χώρα ή η 
οντότητα τρίτης χώρας έχει λάβει 
αποφασιστικά μέτρα για να εξαλείψει, 
ανάλογα με την περίπτωση:

3. Μόνο η Επιτροπή δύναται, με 
δικαίωμα προσφυγής των πληττομένων 
μερών, να αναστείλει τη διαδικασία, εάν η 
τρίτη χώρα ή η οντότητα τρίτης χώρας έχει 
λάβει αποφασιστικά μέτρα για να 
εξαλείψει, ανάλογα με την περίπτωση:

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι αερομεταφορείς της Ένωσης 
έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν 
προσφυγή σε απόφαση της Επιτροπής 
σχετικά με την αναστολή της 
διαδικασίας.  Μια τέτοια προσφυγή θα 
πρέπει να ασκηθεί εντός 20 ημερών από 
την κοινοποίηση της απόφασης της 
Επιτροπής σχετικά με την αναστολή της 
διαδικασίας.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν δεν εξαλειφθεί η παραβίαση 
εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων ή της 
πρακτικής που θίγει τον ανταγωνισμό, η 
ζημία ή η απειλή ζημίας σε 
αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης μετά την 
παρέλευση ευλόγου χρονικού 

4. Εάν δεν εξαλειφθεί η παραβίαση 
εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων ή της 
πρακτικής που θίγει τον ανταγωνισμό, η 
ζημία ή η απειλή ζημίας σε 
αερομεταφορέα/-είς της Ένωσης μετά την 
παρέλευση ευλόγου χρονικού 
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διαστήματος, η Επιτροπή μπορεί να 
επαναλάβει τη διαδικασία.

διαστήματος, η Επιτροπή επαναλαμβάνει
τη διαδικασία.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διακόπτει, με εκτελεστικές 
πράξεις, την έρευνα που διεξάγεται βάσει 
του άρθρου 4 χωρίς τη λήψη 
επανορθωτικών μέτρων σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο [A] προκειμένου να τροποποιεί 
τον παρόντα κανονισμό, διακόπτοντας
την έρευνα που διεξάγεται βάσει του 
άρθρου 4 χωρίς τη λήψη επανορθωτικών 
μέτρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα 
με τη συμβουλευτική διαδικασία του 
άρθρου 15 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η κατάσταση του/των 
αερομεταφορέα/-έων της Ένωσης, ιδίως 
από άποψη συχνότητας των υπηρεσιών, 
αξιοποίησης της χωρητικότητας, 
επίπτωσης στο δίκτυο, πωλήσεων, 
μεριδίου της αγοράς, κερδών, απόδοσης 
κεφαλαίου, επενδύσεων και απασχόλησης·

α) η κατάσταση του/των 
αερομεταφορέα/-έων της Ένωσης, ιδίως 
από άποψη συχνότητας των υπηρεσιών, 
αξιοποίησης της χωρητικότητας, 
επίπτωσης στο δίκτυο, πωλήσεων, 
μεριδίου της αγοράς, κερδών, απόδοσης 
κεφαλαίου, προστασίας του 
περιβάλλοντος, επενδύσεων και 
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απασχόλησης·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η προβλεπόμενη εξέλιξη της 
κατάστασης του/των αερομεταφορέα/-έων 
της Ένωσης, ιδίως από άποψη συχνότητας 
των υπηρεσιών, αξιοποίησης της 
χωρητικότητας, επίπτωσης στο δίκτυο, 
πωλήσεων, μεριδίου της αγοράς, κερδών, 
απόδοσης κεφαλαίου, επενδύσεων και 
απασχόλησης·

α) η προβλεπόμενη εξέλιξη της 
κατάστασης του/των αερομεταφορέα/-έων 
της Ένωσης, ιδίως από άποψη συχνότητας 
των υπηρεσιών, αξιοποίησης της 
χωρητικότητας, επίπτωσης στο δίκτυο, 
πωλήσεων, μεριδίου της αγοράς, κερδών, 
απόδοσης κεφαλαίου, προστασίας του 
περιβάλλοντος, επενδύσεων και 
απασχόλησης·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται να διακόψει 
την έρευνα χωρίς τη λήψη επανορθωτικών 
μέτρων σε περίπτωση απόσυρσης της 
καταγγελίας.

1. Μόνο η Επιτροπή δύναται να 
διακόψει την έρευνα χωρίς τη λήψη 
επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση 
απόσυρσης της καταγγελίας. Οι 
αερομεταφορείς της Ένωσης έχουν το 
δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή σε 
απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη 
διακοπή της έρευνας. Μια τέτοια 
προσφυγή θα πρέπει να ασκηθεί εντός 30 
ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη 
διακοπή της έρευνας.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διακόπτει, με εκτελεστικές 
πράξεις, την έρευνα που διεξάγεται βάσει 
του άρθρου 4 χωρίς τη λήψη 
επανορθωτικών μέτρων εφόσον:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο [A] προκειμένου να τροποποιεί 
τον παρόντα κανονισμό, διακόπτοντας
την έρευνα που διεξάγεται βάσει του 
άρθρου 4 χωρίς τη λήψη επανορθωτικών 
μέτρων εφόσον:

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η Επιτροπή καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι η λήψη επανορθωτικών 
μέτρων θα ήταν αντίθετη προς το 
συμφέρον της Ένωσης·

β) η Επιτροπή, αφού διαβουλευτεί με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι η λήψη 
επανορθωτικών μέτρων θα ήταν αντίθετη 
προς το συμφέρον της Ένωσης. Τα 
συμφέροντα της Ένωσης εκτιμώνται από 
την Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με 
όλους τους συναφείς συμφεροντούχους, 
περιλαμβανομένων των αερομεταφορέων
της Ένωσης·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 
παράγραφος 2.

διαγράφεται
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