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Θέμα: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής των χρονοθυρίδων στους 
αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση)
(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

Η Διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον διαρθρωμένη χρήση της 
τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1 απαιτεί την εξέταση κάθε πρότασης 
αναδιατύπωσης της Επιτροπής από μια συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών 
υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Επισυνάπτεται η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για την εν λόγω 
πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί καταρχήν σχετικά με το κείμενο αυτό κατά τη 
συνεδρίασή της την 1η Μαρτίου 2012.

Παράρτημα

                                               
1 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2012

ΓΝΩΜΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες κατανομής των χρονοθυρίδων στους αερολιμένες τηε Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (αναδιατύπωση)
COM(2011) 827 τελικό της 1.12.2011 - 2011/0391 (COD)

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο 
διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και, κυρίως, 
το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται 
από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 12 Δεκεμβρίου 2011, με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, 
την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά την εξέταση1 της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου η οποία αφορά την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993, σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής των 
χρονοθυρίδων στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμβουλευτική ομάδα 
διαπίστωσε ομόφωνα τα εξής.

1) Στην αιτιολογική σκέψη 18, η αρχική διατύπωση «Ένας αερολιμένας είναι δυνατόν να 
χαρακτηριστεί συντονισμένος» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη διατύπωση «Ένας 
αερολιμένας είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί αερολιμένας με ευκολίες χρονικού 
προγραμματισμού ή συντονισμένος».
2) Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, η παραπομπή στα «άρθρα 13 και 18» θα πρέπει να 
ερμηνεύεται ως παραπομπή στα «άρθρα 13, 17 παράγραφος 1, και 18».
3) Στο άρθρο 9, παράγραφος 3, το αρχικό κείμενο «Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, 
παράγραφος 2» θα πρέπει να διαγραφεί.

                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της τη γερμανική, την αγγλική και τη γαλλική έκδοση της πρότασης 
και εργάστηκε με βάση τη γαλλική έκδοση, που είναι και η πρωτότυπη έκδοση του υπό συζήτηση εγγράφου.
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Από την εξέταση αυτή, η συμβουλευτική ομάδα κατέληξε στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η 
πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πέρα από τις προσδιοριζόμενες. Η 
συμβουλευτική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των 
αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων σε συνδυασμό με τις ως άνω 
ουσιαστικές τροποποιήσεις, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των 
υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.
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