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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 30.4.2008
COM(2008) 227 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠH ΣTO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, TΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς
αερολιµένες, όπως έχει τροποποιηθεί
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(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Εισαγωγή
Στις 21 Απριλίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 793/20041 που τροποποιούσε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του
Συµβουλίου σχετικά µε τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης
(slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες («ο κανονισµός»). Σκοπός των τροποποιήσεων ήταν να
βελτιωθεί η αποτελεσµατική χρήση της σπανίζουσας χωρητικότητας στους κορεσµένους
κοινοτικούς αερολιµένες, χωρίς ταυτόχρονα να µεταβληθεί ριζικά το υπάρχον σύστηµα
κατανοµής των χρονοθυρίδων (slots). Προς το σκοπό αυτό, στον κανονισµό (EΚ) αριθ.
793/2004 προστέθηκαν νέες διατάξεις για την πρόσβαση στην αγορά και τις νεοεισερχόµενες
αεροπορικές εταιρείες, την επιβολή του και την ανεξαρτησία του συντονιστή.
Η υποχρέωση που επιβλήθηκε στα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν την καθιέρωση κυρώσεων
για αποφυγή της κατάχρησης των χρονοθυρίδων στους συντονισµένους αερολιµένες οδήγησε
σε αποτελεσµατικότερη χρήση της υπάρχουσας χωρητικότητας. Η διαδικασία κατανοµής των
χρονοθυρίδων βελτιώθηκε µε ορισµένες νέες ή τροποποιηµένες διατάξεις, όπως αυτή που
αφορά τον νέο ορισµό της έννοιας «σειρά χρονοθυρίδων», αυστηρότερες διατάξεις για µη
χρήση των χρονοθυρίδων, τη δυνατότητα των αεροµεταφορέων να αναπρογραµµατίζουν τις
χρονοθυρίδες πριν την κατανοµή τους για να βελτιώνουν τα ωράρια των πτήσεών τους, και
παροχή στα κράτη µέλη µεγαλύτερων περιθωρίων να καθιερώνουν τοπικούς κανόνες και
κατευθύνσεις σε κορεσµένους αερολιµένες για αποτελεσµατικότερη χρήση της σπανίζουσας
χωρητικότητας.
Παρά αυτές τις νέες διατάξεις, οι ενδιαφερόµενοι και τα κράτη µέλη κρίνουν ότι ορισµένες
διατάξεις δεν εφαρµόζονται ακόµη πλήρως.
Το συµπέρασµα αυτό υποστηρίζεται στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή
του κανονισµού για τις χρονοθυρίδες2, η οποία καταλήγει ότι χρειάζεται να εξασφαλισθεί
καλύτερη εφαρµογή σε ορισµένα πεδία στα οποία οι ενδιαφερόµενοι συνάντησαν ιδιαίτερες
δυσκολίες.
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 793/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης
Απριλίου 2004, (ΕΕ L 138/50 της 30.4.2004) που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του
Συµβουλίου σχετικά µε τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους
κοινοτικούς αερολιµένες (ΕΕ L 14 της 22.1.1993).
COM (2007) 704 της 15.11.2007.
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Πρώτον, παρά την υποχρέωση να εξασφαλίζουν τα κράτη µέλη τη λειτουργική και
οικονοµική ανεξαρτησία του συντονιστή στους συντονισµένους αερολιµένες, όπως φαίνεται
υπάρχουν περιπτώσεις ανεπαρκούς τήρησης αυτών των απαιτήσεων σε ορισµένα κράτη µέλη,
µε αποτέλεσµα ενδεχοµένως να παρεµποδίζεται η λειτουργία του συντονιστικού φορέα µε
ουδέτερο, αµερόληπτο και διαφανή τρόπο µε βάση τον κανονισµό.
∆εύτερον, σε ορισµένα κράτη µέλη εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα στην
εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας στις πληροφορίες που διαθέτουν οι συντονιστές και οι
υπεύθυνοι προγραµµατισµού για τις ιστορικές, τις ζητηθείσες, τις κατανεµηθείσες και τις
διαθέσιµες χρονοθυρίδες. Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να παρεµποδίσει την
αποτελεσµατικότερη χρήση των χρονοθυρίδων και να στρεβλώσει τον ανταγωνισµό, διότι
ενδεχοµένως δεν έχουν όλα ενδιαφερόµενα µέρη τον ίδιο βαθµό πρόσβασης σε αυτά τα
δεδοµένα προγραµµατισµού.
Τρίτον, µολονότι οι τοπικές κατευθύνσεις προσφέρουν τη δυνατότητα καλύτερης χρήσης των
διαθέσιµων χρονοθυρίδων στους συντονισµένους αερολιµένες, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι
αυτές είναι σύµφωνες µε το κοινοτικό δίκαιο.
Τέταρτον, σε ορισµένους κορεσµένους κοινοτικούς αερολιµένες, οι αεροµεταφορείς
ανταλλάσσουν χρονοθυρίδες και για οικονοµικούς και άλλους λόγους. ∆ηµιουργήθηκαν
κάποιες αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα τέτοιων ανταλλαγών µε τον κανονισµό.
Τέλος, χρειάζεται καλύτερος συντονισµός µεταξύ χρονοθυρίδων και σχεδίων πτήσεων, ούτως
ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση των χρονοθυρίδων και να εξασφαλισθεί συµµόρφωση
προς τον κανονισµό, καθώς όπως αποδεικνύεται σπανίως επαληθεύονται µε συστηµατικό
τρόπο τα σχέδια πτήσεων ως προς τις χρονοθυρίδες, παρόλο που ο κανονισµός προσφέρει τη
δυνατότητα αυτή.
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να διατυπωθούν οι απόψεις της Επιτροπής για τα
θέµατα που προαναφέρθηκαν. Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως βάση και αναλύει την πείρα
της Επιτροπής, των κρατών µελών και των ενδιαφεροµένων στην εφαρµογή του
αναθεωρηµένου κανονισµού από την έναρξη ισχύος του στις 21 Απριλίου 2004.
1.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισµού ορίζει ότι “Το κράτος µέλος που είναι
αρµόδιο για έναν συντονισµένο αερολιµένα εξασφαλίζει 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”.
Το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) προβλέπει επίσης ότι τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι
“ο συντονιστής ενεργεί µε βάση τον παρόντα κανονισµό µε ουδετερότητα, διαφάνεια και
χωρίς να εισάγει διακρίσεις.”
Η Επιτροπή κρίνει ότι η ανεξαρτησία του συντονιστή είναι βασική για να φέρει σε πέρας τα
καθήκοντά του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
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Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι διαχωρισµός των λειτουργικών καθηκόντων σηµαίνει
µεταξύ άλλων ότι ο συντονιστής ενεργεί αυτόνοµα, χωρίς να λαµβάνει εντολές, και να µην
έχει το καθήκον να αναφέρει σε φορέα διαχείρισης αερολιµένα, πάροχο υπηρεσιών ή σε
αεροµεταφορέα που εκτελεί πτήσεις από τον αντίστοιχο αερολιµένα.
Η Επιτροπή κρίνει επίσης ότι το σύστηµα χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων του
συντονιστή πρέπει να είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε ο συντονιστής να είναι οικονοµικά
αυτόνοµος από κάθε µέρος άµεσα θιγόµενο ή ενδιαφερόµενο από τις δραστηριότητές του. Ο
συντονιστής πρέπει εποµένως να τηρεί χωριστούς λογαριασµούς και προϋπολογισµούς και να
µην στηρίζει τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του µόνον σε έναν φορέα διαχείρισης
αερολιµένα, σε πάροχο υπηρεσιών ή σε έναν και µόνον αεροµεταφορέα.
2.

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Το άρθρο 10 παράγραφος 6 του κανονισµού προβλέπει ότι οι διαθέσιµοι χρόνοι χρήσης που
τοποθετούνται στο κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1
κατανέµονται στους αεροµεταφορείς που υποβάλλουν σχετική αίτηση. Το 50% αυτών των
διαθεσίµων χρόνων χρήσης κατανέµονται πρώτα σε νεοεισερχόµενους, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 στοιχείο β), 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.
Το ερώτηµα που έχει τεθεί είναι εάν η υποχρέωση του συντονιστή να κατανέµει τις
χρονοθυρίδες από το κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης σε ποσοστό ακριβώς 50%, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 6, αφορά µόνον την αρχική κατανοµή από το κοινό
σύστηµα εκµετάλλευσης τέσσερις µήνες περίπου πριν την έναρξη της αντίστοιχης θερινής και
χειµερινής περιόδου προγραµµατισµού, ή εάν ισχύει επίσης σε όλη τη διάρκεια της περιόδου
προγραµµατισµού. Υποστηρίχθηκε ότι το άρθρο 10 παράγραφος 6 αφορά µόνον την αρχική
κατανοµή από το κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης και ότι στη συνέχεια οι συντονιστές έχουν
την ευχέρεια να επιδιώκουν ισόρροπη κατανοµή των χρονοθυρίδων.
Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο κανονισµός δεν περιορίζει, ούτε στο άρθρο 10 παράγραφος 6
ούτε σε καµία άλλη διάταξη, το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω άρθρου στην αρχική κατανοµή
των χρονοθυρίδων πριν από κάθε περίοδο προγραµµατισµού. Συνεπώς, η Επιτροπή είναι της
άποψης ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 6 πρέπει να εφαρµόζονται πάντα και
συνεχώς, καθ’όλη τη διάρκεια των περιόδων προγραµµατισµού.
3.

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισµού προβλέπει ότι “όλοι οι υπεύθυνοι
προγραµµατισµού και οι συντονιστές συνεργάζονται ώστε να επισηµαίνονται τυχόν
ανακολουθίες στον προγραµµατισµό”.
Το άρθρο 4 παράγραφος 8 προβλέπει επίσης ότι “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:
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(α) το ιστορικό της κατανοµής των διαθέσιµων χρόνων χρήσης, ανά αεροπορική εταιρεία και
κατά χρονολογική σειρά, για όλους τους αεροµεταφορείς που χρησιµοποιούν τον εν λόγω
αερολιµένα,
(β) τους διαθέσιµους χρόνους χρήσης που ζητήθηκαν (αρχικά αιτήµατα) ανά αεροµεταφορέα
και κατά χρονολογική σειρά, για όλους τους αεροµεταφορείς,
(γ) όλους τους διαθέσιµους χρόνους χρήσης που χορηγήθηκαν και τις εκκρεµείς αιτήσεις για
διαθέσιµους χρόνους χρήσης, κατά χρονολογική σειρά ανά αεροµεταφορέα, για όλους τους
αεροµεταφορείς,
(δ) τους υπόλοιπους διαθέσιµους χρόνους χρήσης,
(ε) πλήρη στοιχεία για τα κριτήρια που εφαρµόζονται κατά την κατανοµή”.
Η Επιτροπή κρίνει ότι η διαφάνεια των πληροφοριών είναι ουσιαστική για να εξασφαλισθεί
ότι είναι αντικειµενική η διαδικασία κατανοµής των χρονοθυρίδων και ότι ο συντονιστής
ενεργεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Η Επιτροπή
καλεί εποµένως τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι συντονιστές συµµορφώνονται πλήρως
µε τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 8.
Επειδή ένας αεροµεταφορέας χρειάζεται χρονοθυρίδες και στα δύο άκρα των πτήσεών του
που εξυπηρετούν συντονισµένους αερολιµένες και επειδή οι προγραµµατισµοί πρέπει να
συντονίζονται για την αποτελεσµατική χρήση της χωρητικότητας των αερολιµένων και του
εναερίου χώρου, η αξία των δεδοµένων προγραµµατισµού που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 8 εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συνεργασία µεταξύ υπευθύνων
προγραµµατισµού και συντονιστών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου.
Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι οι Ευρωπαίοι συντονιστές συγκρότησαν από κοινού
συνδυασµένη βάση δεδοµένων, η οποία περιέχει τα δεδοµένα για όλες τις χρονοθυρίδες που
έχουν κατανείµει. Τα δεδοµένα παρέχονται από όλους σχεδόν τους συντονιστές και τους
υπευθύνους προγραµµατισµού και είναι προσβάσιµα επιγραµµικά και δωρεάν σε όλους τους
αεροµεταφορείς. Η αξία της βάσης δεδοµένων στηρίζεται στην ακρίβεια, την πληρότητα και
την επικαιροποίηση των δεδοµένων. Η ορθή εισαγωγή των δεδοµένων προγραµµατισµού από
συντονιστές και υπευθύνους προγραµµατισµού είναι άκρως σηµαντική και απαραίτητη για
την αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ όλων των παραγόντων και συνεπώς στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους µε βάση το άρθρο 4 παράγραφοι 7 και 8.
Η Επιτροπή καλεί συνεπώς τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν όλους τους συντονιστές και τους
υπευθύνους προγραµµατισµού να εισάγουν τα δεδοµένα προγραµµατισµού που διαθέτουν
στη συνδυασµένη βάση δεδοµένων.
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4.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισµού προβλέπει ότι “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”.
Το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3 προβλέπει επίσης ότι η επιτροπή συντονισµού µπορεί να
προτείνει τοπικές κατευθυντήριες γραµµές εφόσον το ζητήσει µέλος της και σύµφωνα µε τον
εσωτερικό της κανονισµό, όπως προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 3.
Όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού, στις τοπικές
κατευθυντήριες γραµµές είναι δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη τυχόν περιβαλλοντικά θέµατα,
όπως αυτά που σχετίζονται µε τον θόρυβο. Ωστόσο, τυχόν λειτουργικοί περιορισµοί µε βάση
αυτά τα θέµατα πρέπει να συµβαδίζουν µε το κοινοτικό δίκαιο.
Η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει, ιδίως, να συµβαδίζουν µε το άρθρο 9 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 για την πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε
δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών3, µε βάση το οποίο µεταξύ άλλων
απαιτείται οι περιορισµοί να µην εισάγουν διακρίσεις για λόγους εθνικότητας ή ταυτότητας
του αεροµεταφορέα και να µην νοθεύουν ασκόπως τον ανταγωνισµό µεταξύ
αεροµεταφορέων.
Επιπλέον, λειτουργικοί περιορισµοί που αποβλέπουν στη µείωση του θορύβου πρέπει να
είναι επίσης σύµφωνοι µε την οδηγία 2002/30/EΚ περί της καθιέρωσης των κανόνων και
διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισµών λειτουργίας σε συνάρτηση µε τον προκαλούµενο
θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιµένες4.

3
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Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των
κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών (ΕΕ L 240 της
24.8.1992).
Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2002, περί
της καθιέρωσης των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισµών λειτουργίας σε συνάρτηση
µε τον προκαλούµενο θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιµένες (ΕΕ L 85/40 της 23.8.2002).
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5.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙ∆ΩΝ

Το άρθρο 8α παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού προβλέπει ότι “οι διαθέσιµοι χρόνοι
χρήσης µπορούν να ανταλλάσσονται, ένας έναντι ενός, µεταξύ αεροµεταφορέων”.
Όταν δεν υπάρχει διαφάνεια στην αγορά για τις σπανίζουσες χρονοθυρίδες στους
κορεσµένους αερολιµένες, οι εγκατεστηµένοι αεροµεταφορείς συχνά δεν γνωρίζουν ή
αντιµετωπίζουν το πλήρες ευκαιριακό κόστος των χρονοθυρίδων που διαθέτουν. Συνεπεία
αυτού, ένας αεροµεταφορέας µπορεί να κρατά µια χρονοθυρίδα ακόµη και όταν η αξία της
στην αγορά υπερβαίνει κατά πολύ την αξία που παράγει ο αεροµεταφορέας κρατώντας και
χρησιµοποιώντας τις χρονοθυρίδες.
Αυτό συνεπάγεται, µε τη σειρά του, ότι ο αριθµός των χρονοθυρίδων που διατίθενται στις
νεοεισερχόµενες και τις εγκατεστηµένες αεροπορικές εταιρείες που επιδιώκουν να
προσθέσουν δροµολόγια είναι ενδεχοµένως µικρότερος από ό,τι θα ήταν υπό διαφορετικές
συνθήκες. Με αυτά τα δεδοµένα, η εφαρµογή του κανονισµού δεν έχει οδηγήσει ακόµη, όπως
φαίνεται, στην πλέον αποτελεσµατική χρήση των χρονοθυρίδων.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει πάντως ότι η ανταλλαγή χρονοθυρίδων για οικονοµικούς ή άλλους
λόγους, συχνά πιο γνωστή ως δευτερογενής εµπορία, συναντάται σε ορισµένους κορεσµένους
κοινοτικούς αερολιµένες. Αυτό είχε κάποια πλεονεκτήµατα, ιδίως στη δηµιουργία νέων
δροµολογίων σε συγκεκριµένες γραµµές.
Το κείµενο του ισχύοντος κανονισµού σιωπά στο θέµα των ανταλλαγών χρονοθυρίδων για
οικονοµικούς ή άλλους λόγους, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές αξίες των
χρονοθυρίδων ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας και µε άλλους παράγοντες. Καθώς δεν
υπάρχει σαφής και ρητή απαγόρευση αυτών των ανταλλαγών, η Επιτροπή δεν προτίθεται να
κινήσει διαδικασίες παράβασης κατά των κρατών µελών όπου οι ανταλλαγές αυτές
πραγµατοποιούνται µε διαφανή τρόπο και τηρούνται όλες οι υπόλοιπες διοικητικές
απαιτήσεις για την κατανοµή των χρονοθυρίδων που καθορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία.
Εάν προκύψει ότι χρειάζεται αναθεώρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας για λόγους
ανταγωνισµού ή άλλους λόγους, η Επιτροπή θα υποβάλει κατάλληλη πρόταση.
6.

ΣΥΝΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισµού προβλέπει ότι “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”.
Η πείρα δείχνει ότι σπάνια οι αρχές διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ελέγχουν µε
συστηµατικό και συνεκτικό τρόπο τα σχέδια πτήσης µε βάση τις χρονοθυρίδες και ιδίως
εκείνες που χορηγούνται στη γενική αεροπορία.
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Όπως ορίζεται στο "Σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσµατική λειτουργία και
την ασφάλεια των αερολιµένων στην Ευρώπη"5, ο κανόνας εφαρµογής στη διαχείριση ροής
της εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος πρόκειται να εγκριθεί από την Επιτροπή µέσα στο 2008
µε βάση το άρθρο 9 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 551/2004 για την οργάνωση και τη χρήση
του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού6, θα προβλέπει
µηχανισµό που θα αποσκοπεί στη δηµιουργία µεγαλύτερης συνοχής µεταξύ χρονοθυρίδων
και σχεδίων πτήσεων.
Η πραγµατική συνοχή µεταξύ αιτήσεων για µεµονωµένες χρονοθυρίδες και σχεδίων πτήσεων
έχει αποκτήσει µεγάλη σηµασία για τις πτήσεις της γενικής και της επαγγελµατικής
αεροπορίας, η οποία εξ ορισµού λειτουργεί χωρίς προγραµµατισµένες πτήσεις συχνά εκτός
κατανεµηµένου περιθωρίου χρονοθυρίδων ή ακόµη χωρίς την εκ των προτέρων κατανοµή
χρονοθυρίδας από το κοινό σύστηµα εκµετάλλευσης. Έτσι, αυτές οι απρογραµµάτιστες
πτήσεις είναι δυνατόν να παρεµβάλλονται στην οµαλή λειτουργία των συντονισµένων
αερολιµένων, όπου οι χρονοθυρίδες τείνουν να ανταποκρίνονται στα σχέδια πτήσεων και
όπου οι αεροµεταφορείς απαιτείται να λειτουργούν µε βάση τις χρονοθυρίδες που τους
κατανέµονται.

Συµπεράσµατα
Η Επιτροπή ελπίζει ότι η παρούσα ανακοίνωση θα συµβάλει στην καλύτερη χρήση της
σπανίζουσας χωρητικότητας των κορεσµένων κοινοτικών αερολιµένων.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη λειτουργία του κανονισµού και θα εστιάσει την
προσοχή της στην εξασφάλιση οµαλής εφαρµογής του κανονισµού από τα κράτη µέλη.
Με βάση την ανωτέρω παρακολούθηση, η Επιτροπή θα εξετάσει εάν είναι αναγκαίο να
υποβάλει πρόταση τροποποίησης του κανονισµού.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διευκολύνει τη συµµετοχή ενδιαφεροµένων και κρατών µελών
στις περαιτέρω εξελίξεις στην κατανοµή των χρονοθυρίδων. Εν προκειµένω, το κοινοτικό
παρατηρητήριο των αερολιµένων, το οποίο θα δηµιουργηθεί τους προσεχείς µήνες, θα
χρησιµεύσει ως όργανο όπου όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν
αποτελεσµατικά τα θέµατα των χρονοθυρίδων.
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COM(2006) 819 της 24.1.2004.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης
Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 20).
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