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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 793/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Απριλίου 2004
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου σχετικά µε τους κοινούς κανόνες
κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(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 κατανοµήςslots όταν δεν
είναι ανάγκη.

(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.

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),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(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 (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του
Συµβουλίου (4) 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 ανωτέρω 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.

(1) ΕΕ C 220 Ε, 25.9.2001, σ. 131.
(2) ΕΕ C 125 της 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 19ης
Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Απριλίου 2004
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 14 της 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 της 4.9.2003, σ. 1).
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(10)
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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 θα πρέπει να διευκρινισθεί.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

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

1. Το άρθρο 1, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το εξής:
(11)

(12)

Τα τακτικά δροµολόγια θα πρέπει να έχουν στους αερολιµένες την προτεραιότητα, η οποία θα πρέπει να δίδεται
χωρίς καµία απολύτως διάκριση µεταξύ προγραµµατισµένων
και µη προγραµµατισµένων δροµολογίων.

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 αεροµεταφορέα σε 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.

(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 (ΕΟΚ)
αριθ. 4064/89, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, για τον έλεγχο
των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2),

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (ΕΕ L 180 της
9.7.1997, σ. 1).

«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 συγκεκριµένο συντονισµένο
αερολιµένα µια συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για προσγείωση ή απογείωση, όπως χορηγείται από τον συντονιστή σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό·
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
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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.»
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 Αυγούστου 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,».

στηριότητες των διαφόρων αεροµεταφορέων που είναι
παρόντες στον αερολιµένα ή το σύστηµα αερολιµένων·
ια) “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·
ιβ) “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·
ιγ) “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.»

3. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την εξής:
«1.

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 δρα-

α) Ένα κράτος µέλος δεν υποχρεούται να χαρακτηρίσει αερολιµένα ως αερολιµένα µε ευκολίες
προγραµµατισµού ή ως συντονισµένο παρά
µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
β) Ένα κράτος µέλος δεν χαρακτηρίζει αερολιµένα
ως συντονισµένο, παρά µόνο σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 3.»

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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β) Ο όρος «συντονισµένος» στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται
από τον όρο «µε ευκολίες προγραµµατισµού».
γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την εξής:
«3.
Το 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
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του αερολιµένα όταν κρίνουν ότι η χωρητικότητα δεν
επαρκεί για τις εκτελούµενες ή τις προγραµµατιζόµενες
πτήσεις σε ορισµένες περιόδους· ή
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 προσαρµόζεται στα πρόσφατα δεδοµένα εφόσον γίνει επίκληση 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.
5. Όταν παρουσιάζονται προβλήµατα χωρητικότητας
επί µία τουλάχιστον περίοδο προγραµµατισµού, το κράτος
µέλος διασφαλίζει ότι ο 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
7, ο δε όρος «πλήρως συντονισµένος αερολιµένας» αντικαθίσταται από τον όρο «συντονισµένος αερολιµένας».
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4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον εξής: «Υπεύθυνος προγραµµατισµού και συντονιστής».
β) Οι παράγραφοι 1 έως 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«1.
Το 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 ουδετερότητα, διαφάνεια και χωρίς να εισάγει
διακρίσεις.
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 αεροµεταφορέων 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 οργανι-
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σµό 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.»
γ) Η υφισταµένη παράγραφος 7 γίνεται παράγραφος 8 και το
εισαγωγικό της µέρος 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) Προστίθεται η εξής παράγραφος:
«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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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,
— τις τοπικές κατευθύνσεις για την κατανοµήslots 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.

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

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
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όταν του το ζητήσει συντονιστής, ό,τι πληροφορίες διαθέτει
σχετικά µε τις σχεδιαζόµενες υπηρεσίες των αεροµεταφορέων.

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.

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,

2.
Εφόσον 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.

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 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 χρήσης επιτρέπει 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.

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

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
χρήσης των 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 διαθέσιµους 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.

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 της αυτής µητρικής εταιρείας,
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iii) σε περίπτωση ολικής ή µερικής εξαγοράς όταν οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης συνδέονται απευθείας µε τον
εξαγοραζόµενο αεροµεταφορέα·

γ) να ανταλλάσσονται, ένας έναντι ενός, µεταξύ αεροµεταφορέων.

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),
σηµείαii καιiii, 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 προγραµ-
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µατισµού, εκτός εάν πρόκειται να βελτιωθούν οι
χρόνοι των διαθεσίµων χρόνων χρήσης για τα συγκεκριµένα δροµολόγια σε σύγκριση µε τους χρόνους που είχαν ζητηθεί αρχικά.
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
(ΕΟΚ) 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 (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, οι χρόνοι
χρήσης είτε διατίθενται σε κάποιο άλλο δροµολόγιο µε υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας είτε επιστρέφονται στο κοινό
σύστηµα.
2.
Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών που
θεσπίζει το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία δ) έως ζ), και
παράγραφος 1, στοιχείο θ), του κανονισµού (ΕΟΚ) 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 διαθέσιµους χρόνους χρήσης εντός µιας ώρας πριν ή µετά τους χρόνους που
ζήτησαν από το συντονιστή.
(*) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97
(ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1).»
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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 διαθέσιµους 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 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 αεροµεταφορέα πριν τις 31 Ιανουαρίου για την επόµενη θερινή
περίοδο, ή πριν τις 31 Αυγούστου για την επόµενη χειµερινή
περίοδο, αλλά επιστράφηκαν στο συντονιστή προς ανακατανοµή τους πριν τις ηµεροµηνίες αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη
στον υπολογισµό χρήσης.
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·
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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
(ΕΟΚ) αριθ. 2407/92·
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 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.
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θεί 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.»

7. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το εξής:

«Άρθρο 11
Καταγγελίες και δικαίωµα προσφυγής

6.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, παράγραφος 2, του
παρόντος κανονισµού και του άρθρου 8, παράγραφος 1, του
κανονισµού (ΕΟΚ) 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), σηµείαi καιii,
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.

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 εξακολου-

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.
Τα 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.
Εφόσον προκύπτει ότι τρίτη χώρα, όσον αφορά την
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 τη µεταχείριση που επιφυλάσσει
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/ΕΚ είναι τρίµηνη.
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

L 138/59

και την τοποθετεί στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης στις 31
Ιανουαρίου για την επόµενη θερινή περίοδο ή στις 31 Αυγούστου 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.

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.

Επιβολή 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

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 χρήσης για το υπόλοιπο της περιόδου
προγραµµατισµού στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης µετά από ακρόαση του ενδιαφερόµενου
αεροµεταφορέα.

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.»
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10. Προστίθεται το εξής άρθρο:
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τρωση πληροφοριών για την έκθεση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.»

«Άρθρο 14α
Σύνταξη έκθεσης και συνεργασία

Άρθρο 2

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 συγκέν-

1.
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει 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 την
30ή Ιουλίου 2005.

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

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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