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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ . 3975/87 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Δεκεμβρίου 1987

σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που
ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

σεων ή επιβολής των κυρώσεων που είναι αναγκαίες προ
κειμένου να θέτει τέρμα στις παραβάσεις τις οποίες διαπι
στώνει"

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 87 ,
την πρόταση της Επιτροπής (*),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

ότι οι αεροπορικές μεταφορές παρουσιάζουν ορισμένα
χαρακτηριστικά τα οποία είναι ίδια του τομέα αυτού* ότι,
επιπλέον, οι διεθνείς αεροπορικές μεταφορές ρυθμίζονται
από πλέγμα διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών οι οποίες
καθορίζουν τους όρους σύμφωνα με τους οποίους οι αερομε
ταφορείς τους οποίους ορίζουν τα μέρη στις συμφωνίες
μπορούν να εκμεταλλεύονται δρομολόγια μεταξύ των εδα
φών τους*

ότι οι κανόνες ανταγωνισμού αποτελούν τμήμα των γενικών
διατάξεων της συνθήκης που εφαρμόζονται και στις αερο
πορικές μεταφορές" ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής των
διατάξεων αυτών περιέχονται στο κεφάλαιο που αναφέρεται
στους κανόνες ανταγωνισμού ή πρέπει να καθορίζονται
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κεφά

ότι οι πρακτικές που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και
αφορούν τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ κρατών μελών
ενδέχεται να έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στο εμπόριο
μεταξύ των κρατών μελών* ότι είναι επιθυμητό, κατά συνέ
πεια , να θεσπιστούν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους η
Επιτροπή , σε στενή και συνεχή επαφή με τις αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών, θα μπορεί να λαμβάνει τα απα
ραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 85 και 86 στις
διεθνείς αεροπορικές μεταφορές μεταξύ αερολιμένων της

λαιο αυτό"

Κοινότητας*

ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ . 141 του Συμβου
λίου (4), ο κανονισμός αριθ . 17 του Συμβουλίου (5) δεν
εφαρμόζεται στον τομέα των μεταφορών" ότι ο κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του Συμβουλίου (6) εφαρμόζεται μόνο
στις εσωτερικές μεταφορές" ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ .
4056/86 του Συμβουλίου (7) εφαρμόζεται μόνο στις θαλάσ
σιες μεταφορές" ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει, επομένως,
προς το παρόν κανένα μέσο για την άμεση εξέταση των
περιπτώσεων εικαζομένων παραβάσεων των άρθρων 85 και
86 της συνθήκης όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές*
ότι, εκτός τούτου, δεν διαθέτει ίδιες εξουσίες λήψης αποφά

ότι η ρύθμιση αυτή πρέπει να προβλέπει τις διαδικασίες, τις
εξουσίες λήψεως αποφάσεων και τις κυρώσεις που είναι
αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των
απαγορεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 85 παράγραφος
1 και στο άρθρο 86* ότι, σχετικά με αυτό, πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι διαδικαστικές διατάξεις του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ . 1017/68 που εφαρμόζονται στις εσωτερικές
μεταφορικές δραστηριότητες, ο οποίος λαμβάνει υπόψη
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεταφορικών
δραστηριοτήτων στο σύνολο τους"

Εκτιμώντας:

0 ) ΕΕ αριθ . C 182 της 9. 7 . 1984, σ . 2 .
(2) ΕΕ αριθ . C 182 της 19 . 7 . 1982, σ . 120,

και ΕΕ αριθ. C 345 της 21 . 12. 1987 .
(3)
(4)
(J)
(«)
Ρ)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ .
αριθ.
αριθ .
αριθ.

C 77 της 21 . 3 . 1983 , σ . 20.
124 της 28 . 11 . 1962 , σ . 2751 /62 .
13 της 21 . 2. 1962, σ . 204/62.
L 175 της 23 . 7 . 1968 , σ . 1 .
L 378 της 31 . 12 . 1986, σ . 4.

ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα ακροάσεως
ενώπιον της Επιτροπής των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων,
η δυνατότητα υποβολής εκ των προτέρων των παρατηρή
σεων τρίτων, των οποίων τα συμφέροντα είναι δυνατό^ να
θιγούν από μια απόφαση , καθώς και να εξασφαλιστεί η
ευρεία δημοσιότητα των λαμβανομένων αποφάσεων"
ότι όλες οι αποφάσεις τις οποίες θα λάβει η Επιτροπή
κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στον

έλεγχο του Δικαστηρίου σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι
ορίζονται στη συνθήκη " ότι, εκτός τούτου, είναι επιθυμητό
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Αρθρο 3

θρου 172 της συνθήκης, πλήρης δικαιοδοσία σε ό,τι αφορά

τις αποφάσεις της Επιτροπής του επιβάλλουν πρόστιμα ή

Διαδικασίες αυτεπάγγελτες ή κατόπιν καταγγελίας

οτι ενδείκνυται να εξαιρεθούν από την απαγόρευση του
άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης ορισμένες συμφω

1 . Η Επιτροπή κινεί τις διαδικασίες για την παύση της
παράβασης των διατάξεων του άρθρου 85 παράγραφος 1 ή
του άρθρου 86 της συνθήκης, κατόπιν καταγγελίας ή αυτε

περιοδικές χρηματικές ποινές"

νίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές, στο μέτρο
που έχουν ως μόνο στόχο και αποτέλεσμα την επίτευξη

τεχνικών βελτιώσεων ή τεχνικής συνεργασίας"

ότι, λόγω των ίδιων χαρακτηριστικών των αεροπορικών
μεταφορών, εναπόκειται πρώτα στις επιχειρήσεις να φρο
ντίζουν ώστε οι συμφωνίες, οι αποφάσεις και οι εναρμονι
σμένες πρακτικές τους να είναι σύμφωνες με τους κανόνες

ανταγωνισμού και η κοινοποίηση προς την Επιτροπή δεν

παγγέλτως.

Νομιμοποιούνται να προβούν σε καταγγελία:
α) τα κράτη μέλη '

β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επικαλούνται έννομο
συμφέρον.

χρειάζεται να είναι υποχρεωτική "

ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να επιθυμούν να απευθυνθούν
στην Επιτροπή, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να

βεβαιωθούν ότι οι συμφωνίες, οι αποφάσεις και οι εναρμο
νισμένες πρακτικές τους είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες

διατάξεις, και ότι πρέπει να καθοριστεί απλουστευμένη

διαδικασία για τις περιπτώσεις αυτές"

2. Επειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων ή
ενώσεων επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί να πιστοποιήσει
ότι, βάσει των στοιχείων που έχει στην κατοχή της, δεν
υφίστανται λόγοι, δυνάμει του άρθρου 85 παράγραφος 1 ή

του άρθρου 86 της συνθήκης, να ενεργήσει η ίδια όσον
αφορά μια συμφωνία, απόφαση ή εναρμονισμένη
πρακτική .

ότι ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει την εφαρμογή του
άρθρου 90 της συνθήκης,

Αρθρο 4

Αποτέλεσμα των αυτεπάγγελτων ή κατόπιν καταγγελίας
διαδικασιών

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

1 . Αν η Επιτροπή διαπιστώσει παράβαση του άρθρου 85

παράγραφος 1 ή του άρθρου 86 της συνθήκης, δύναται να

Αρθρο 1

υποχρεώσει, με απόφαση, τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή
ενώσεις επιχειρήσεων να παυσουν την παράβαση αυτή.

Πεδίο εφαρμογής

1 . Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρ
μογής των άρθρων -85 και 86 της συνθήκης στις υπηρεσίες

αεροπορικών μεταφορών.

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος
κανονισμού, η Επιτροπή δύναται να απευθύνει στις ενδιαφε
ρόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων συστάσεις για

την παύση της παραβάσεως, πριν λάβει την απόφαση που
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο.

2. Ο παρών κανονισμός αφορά μόνο τις διεθνείς αεροπορι
κές μεταφορές μεταξύ αερολιμένων της Κοινότητας.
Αρθρο 2

Εξαιρέσεις για ορισμένες τεχνικές συμφωνίες

1 . Η απαγόρευση του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθή
κης δεν ισχύει για τις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονι
σμένες πρακτικές που απαριθμούνται στο παράρτημα, εφό

σον έχουν ως μόνο αντικείμενο και αποτέλεσμα την επίτευ
ξη τεχνικής βελτίωσης ή τεχνικής συνεργασίας. Ο κατάλο

γος αυτός δεν είναι εξαντλητικός.

2. Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο
προτάσεις για την τροποποίηση του καταλόγου του παραρ

τήματος.

2. Αν η Επιτροπή, ενεργώντας κατόπιν καταγγελίας,
καταλήξει στο συμπέρασμα, βάσει των στοιχείων που έχει

στην κατοχή της, ότι δεν συντρέχει λόγος να επέμβει ως
προς μία συμφωνία, απόφαση ή εναρμονισμένη πρακτική

βάσει του άρθρου 85 παράγραφος 1 ή του άρθρου 86 της
συνθήκης, λαμβάνει απόφαση του απορρίπτει την καταγγε

λία σαν αβάσιμη .

3. Αν η Επιτροπή, ενεργώντας κατόπιν καταγγελίας ή

αυτεπαγγέλτως, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι συμφωνία,
απόφαση ή εναρμονισμένη πρακτική πληροί τους όρους του
άρθρου 85 παράγραφοι 1 και 3 της συνθήκης, λαμβάνει
απόφαση εφαρμογής της παραγράφου 3 του εν λόγω άρ
θρου. Η απόφαση ορίζει την ημερομηνία από την οποία

αρχίζει να παράγει αποτελέσματα. Η ημερομηνία αυτή
δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας της απόφα
σης .
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Άρθρο 5

Άρθρο 6

Εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης
Διαδικασία αντιρρήσεων

Διάρκεια ισχύος και ανάκληση των αποφάσεων εφαρμογής
του άρθρου 85 παράγραφος 3

1 . Οι επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που επιθυμούν
να επικαλεσθούν το άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης
για τις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτι
κές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω
άρθρου και στις οποίες συμμετέχουν, υποβάλουν αίτηση
στην Επιτροπή .

1 . Κάθε απόφαση εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 3
της συνθήκης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 4 ή 5
του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ορίζει τη χρονική
περίοδο της ισχύος της" ή περίοδος αυτή δεν είναι κατά
γενικό κανόνα κατώτερη των έξι ετών. η απόφαση δύναται
να συνοδεύεται από όρους και υποχρεώσεις.

2. Αν η Επιτροπή κρίνει την αίτηση αποδεκτή , από τη
στιγμή που κατέχει όλα τα στοιχεία της υποθέσεως και με
την επιφύλαξη ότι δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία κατά
της συμφωνίας, της αποφάσεως ή της εναρμονισμένης
πρακτικής κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 , δημοσιεύει όσο το
δυνατόν συντομότερα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων μια σύνοψη της αιτήσεως, και καλεί
όλους τους ενδιαφερόμενους τρίτους και τα κράτη μέλη να
γνωστοποιήσουν τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή
εντός προθεσμίας 30 ημερών. Κατά τη δημοσίευση πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη το νόμιμο συμφέρον των επιχειρήσε
ων προς διαφύλαξη των επιχειρηματικών τους απορρήτων.

3 . Αν η Επιτροπή δεν ανακοινώσει στους αιτούντες, εντός
προθεσμίας 90 ημερών από την ημερομηνία της δημοσιεύ
σεως στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των, ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατό
τητα εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 3, η συμφωνία,
απόφαση ή εναρμονισμένη πρακτική , εφόσον συμφωνεί με
την περιγραφή που δίδεται στην αίτηση , θεωρείται ότι
εξαιρείται από την απαγόρευση τόσο για το παρελθόν
διάστημα εφαρμογής της όσο και για διάστημα έξι κατ'
ανώτατο όριο ετών από την ημερομηνία της δημοσιεύσεως
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Αν, μετά τη λήξη της προθεσμίας των 90 ημερών, αλλά προ
της λήξεως της προθεσμίας των έξι ετών, η Επιτροπή
διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής
του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης, εκδίδει απόφα
ση περί εφαρμογής της απαγορεύσεως που αναφέρει η
παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου . Η απόφαση αυτή
μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, αν οι ενδιαφερόμενοι
έδωσαν ανακριβή στοιχεία ή αν κάνουν κατάχρηση της
εξαιρέσεως του άρθρου 85 παράγραφος 1 ή έχουν παραβεί
το άρθρο 86.
4. Η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει στους αιτούντες, την
ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 πρώτο
εδάφιο . Υποχρεούται να την απευθύνει, αν το ζητήσει κρά
τος μέλος, εντός προθεσμίας 45 ημερών από τη διαβίβαση
στο κράτος μέλος της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 8
παράγραφος 2 . Η αίτηση αυτή πρέπει να αιτιολογείται με
επιχειρήματα που απορρέουν από τους κανόνες περί αντα
γωνισμού της συνθήκης.
Αν διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρ
θρου 85 παράγραφοι 1 και 3 της συνθήκης, η Επιτροπή
εκδίδει απόφαση περί εφαρμογής του άρθρου 85 παράγρα
φος 3 . Η απόφαση ορίζει την ημερομηνία από την οποία
αρχίζει να παράγει αποτελέσματα . Η ημερομηνία αυτή

μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας της αίτη
σης .

2. Η απόφαση δύναται να ανανεώνεται , αν οι προϋποθέ
σεις εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης
εξακολουθούν να πληρούνται.

3 . Η Επιτροπή δύναται να ανακαλεί ή να τροποποιεί την
απόφασή της ή να απαγορεύσει συγκεκριμένες ενέργειες
στους ενδιαφερόμενους :
α) αν η πραγματική κατάσταση έχει μεταβληθεί ως προς
ένα στοιχείο ουσιώδους σημασίας για την απόφαση , ή

β) αν οι ενδιαφερόμενοι παραβαίνουν υποχρέωση που επι
βάλλει η απόφαση , ή
γ) αν η απόφαση βασίζεται σε ανακριβή στοιχεία ή αν έχει
προκληθεί με δόλο, ή

δ) αν οι ενδιαφερόμενοι κάνουν κατάχρηση της εξαιρέ
σεως που προβλέπεται στο άρθρο 85 παράγραφος 1 της
συνθήκης και που τους έχει χορηγηθεί με την απόφα
ση .

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και
δ), ή ανάκληση της αποφάσεως δύναται να έχει αναδρομική
ισχύ.

Αρθρο 7

Αρμοδιότητα

Με την επιφύλαξη του ενδεχόμενου ελέγχου της αποφάσεως
από το Δικαστήριο, η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιό
τητα να εκδίδει απόφαση κατ ' εφαρμογή του άρθρου 85
παράγραφος 3 της συνθήκης.
Οι αρχές των κρατών μελών παραμένουν αρμόδιες για να
αποφασίζουν αν μια υπόθεση εμπίπτει στις διατάξεις του
άρθρου 85 παράγραφος 1 ή του άρθρου 86 της συνθήκης,
ενόσω η Επιτροπή δεν έχει κινήσει καμία διαδικασία για τη
λήψη αποφάσεως στη σχετική υπόθεση ή δεν έχει απευθύνει
την ανακοίνωση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγρα
φος 3 πρώτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.

Αρθρο 8

Σχέσεις με τις αρχές των κρατών μελών
1 . Η Επιτροπή διευθύνει τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον παρόντα κανονισμό σε στενή και συνεχή επαφή με τις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες έχουν αρμο
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διότητα να διατυπώνουν κάθε είδους παρατηρήσεις σχετικά
με τις διαδικασίες αυτές .

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί στις αρμόδιες αρχές

των κρατών μελών αντίγραφο των καταγγελιών και των

αιτήσεων καθώς και των σπουδαιότερων εγγράφων που της
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. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ή οι αντιπρόσωποι τους,

και, στην περίπτωση νομικών προσώπων ή εταιρειών ή
ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα, τα πρόσωπα που
τις εκπροσωπούν σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό,
υποχρεούνται να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες.

απευθύνονται ή που απευθύνει στο πλαίσιο των διαδικασιών
αυτών .

3. Ζητείται η γνώμη μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής
Συμφωνιών και Δεσποζουσών Θέσεων στις Αεροπορικές
Μεταφορές πριν από κάθε απόφαση κατ' εφαρμογή του
άρθρου 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 4
δεύτερο εδάφιο, η κατ' εφαρμογή του άρθρου 6. Η γνώμη
της συμβουλευτικής επιτροπής ζητείται επίσης πριν από τη

θέσπιση των διατάξεων εφαρμογής του προβλέπονται στο

5. Αν επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων δεν παρέχει τις
αιτούμενες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που έχει
τεθεί από την Επιτροπή η τις παρέχει ελλιπείς, η Επιτροπή
τις ζητεί με απόφαση . Η απόφαση αυτή καθορίζει ακριβώς
τις αιτούμενες πληροφορίες, ορίζει εύλογη προθεσμία μέσα

στην οποία πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες και
αναφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12

παράγραφος 1 στοιχείο β), και στο άρθρο 13 παράγραφος 1

στοιχείο γ) καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στο Δικα

άρθρο 19.

στήριο κατά της αποφάσεως.

4. Η συμβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από υπαλλή
λους αρμόδιους για τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

6. Συγχρόνως, η Επιτροπή αποστέλλει αντίγραφο της απο
φάσεώς της στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο
έδαφος του οποίου ευρίσκεται η έδρα της επιχειρήσεως ή

και τον τομέα των συμφωνιών και δεσποζουσών θέσεων.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει δύο υπαλλήλους που το εκπρο
σωπούν, οι οποίοι μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος, να

της ενώσεως επιχειρήσεων.

αντικαθίστανται από άλλους υπαλλήλους.

5. Οι διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια
κοινής συνεδριάσεως κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής
και το ενωρίτερο 14 ημέρες μετά την αποστολή της προ
σκλήσεως. Στην πρόσκληση επισυνάπτονται συνοπτική έκ
θεση της υποθέσεως, στην οποία αναφέρονται τα σημαντι
κότερα στοιχεία, καθώς και ένα προσχέδιο της αποφά

Αρθρο 10

Ελεγχος από τις αρχές των κρατών μελών

σεως .

1 . Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, -οι αρμόδιες αρχές

6. Η συμβουλευτική επιτροπή δύναται να εκφέρει γνώμη
ακόμη και εν απουσία μελών της ή αναπληρωτών τους. Για

το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων συντάσσεται πρακτικό
το οποίο επισυνάπτεται στο σχέδιο αποφάσεως και δεν

δίδεται στη δημοσιότητα .

Αρθρο 9

των κρατών μελών διεξάγουν τους ελέγχους τους οποίους η
Επιτροπή θεωρεί αναγκαίους σύμφωνα με το άρθρο 11
παράγραφος 1 ή τους οποίους διατάσσει με απόφαση
κατ εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 3 . Οι υπάλληλοι
των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, οι επιφορτισμένοι
με τη διεξαγωγή των ελέγχων, ασκούν την εξουσία τους
επιδεικνύοντας έγγραφη εντολή ελέγχου της αρμόδιας
αρχής του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου πρέπει

να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Στην εντολή ελέγχου αναφέ
ρεται το αντικείμενο και ο σκοπός του ελέγχου.

Αίτηση πληροφοριών

1 . Κατα την εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατί
θενται με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή δύναται να
συγκεντρώνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από τις

κυβερνήσεις και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών,
καθώς και από τις επιχειρήσεις και τις ενώσεις επιχειρή

2. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής δύνανται, κατόπιν αιτή
σεως της Επιτροπής ή της αρμόδιας αρχής του κράτους
μέλους στο έδαφος του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθεί ο

έλεγχος, να συνδράμουν τους υπαλλήλους της αρμόδιας
αρχής κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

σεων .

2. Οταν η Επιτροπή απευθύνει αίτηση παροχής πληροφο
ριών σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, διαβιβάζει
συγχρόνως αντίγραφο της αιτήσεως αυτής στην αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου ευρίσκε
ται η έδρα της επιχειρήσεως ή της ενώσεως επιχειρήσεων.

Αρθρο 11

Ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής

3. Στην αίτησή της η Επιτροπή αναφέρει τις νομικές
βάσεις και το σκοπό της αιτήσεως, καθώς και τις κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β)

για την περίπτωση παροχής ανακριβών πληροφοριών.

1 . Η Επιτροπή δύναται, κατά την εκπλήρωση των καθη
κόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, να

διεξάγει όλους τους αναγκαίους ελέγχους στις επιχειρήσεις
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και ενώσεις επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό , οι εντεταλμε
νοι από την Επιτροπή υπάλληλοι έχουν την εξουσία :

Αριθ . L 374/5

Αρθρο 12

Πρόστιμα
α) να ελέγχουν τα βιβλία και άλλα επαγγελματικά
έγγραφα "

β) να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των βιβλίων
και επαγγελματικών εγγράφων"
γ) να ζητούν επιτόπου προφορικές διευκρινίσεις"

δ) να εισέρχονται σε όλους τους χώρους, γήπεδα και
μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τις επιχει
ρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων.

2. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της Επιτροπής ασκούν την
εξουσία τους επιδεικνύοντας έγγραφη εντολή ελέγχου που
αναφέρει το αντικείμενο και το σκοπό του1 ελέγχου καθώς
και τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγρα
φος 1 στοιχείο γ) για την περίπτωση που τα βιβλία ή άλλα
αιτούμενα επαγγελματικά έγγραφα θα επιδειχθούν κατά
τρόπο ελλιπή . Η Επιτροπή γνωστοποιεί εγκαίρως, πριν από
τον έλεγχο, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο

έδαφος του οποίου θα διενεργηθεί ο έλεγχος, την εντολή
ελέγχου και την ταυτότητα των εντεταλμένων υπαλλήλων.

3 . Οι επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων υποχρεούνται
να δεχθούν τους ελέγχους τους οποίους διέταξε με απόφασή
της η Επιτροπή . Η απόφαση αναφέρει το αντικείμενο και το
σκοπό του ελέγχου, ορίζει την ημερομηνία ενάρξεως του
ελέγχου και αναφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 13
παράγραφος 1 στοιχείο δ), καθώς και το δικαίωμα προ
σφυγής στο Δικαστήριο κατά της αποφάσεως.

4. Η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 , αφού προηγουμένως συμβουλευθεί την
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου
πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος .

5 . Οι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους
στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο έλεγχος,
δύνανται, κατόπιν αιτήσεως της αρχής αυτής ή της Επι
τροπής να παράσχουν τη συνδρομή τους στους υπαλλήλους
της Επιτροπής κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων
τους .

1 . Η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να επιβάλλει στις
επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιμα ύψους 100
μέχρι 5 000 ΕCU , όταν εκ προθέσεως ή εξ αμελείας:
α) παρέχουν ανακριβή ή πλαστά στοιχεία στην αίτηση
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 ή το άρθρο 5 ή
β) παρέχουν ανακριβείς πληροφορίες σε απάντηση άιτή
σεως που έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι
3 ή 5 ή δεν παρέχουν πληροφορίες εντός της προθεσμίας
που έχει ορισθεί με απόφαση εκδοθείσα κατά το
άρθρο 9 παράγραφος 5 ή

γ) επιδεικνύουν κατά τρόπο ελλειπή , κατά τη διενέργεια
του ελέγχου, δυνάμει του άρθρου 10 ή 11 , τα βιβλία ή
άλλα αιτηθέντα επαγγελματικά έγγραφα ή δεν δέχονται
να υποβληθούν σε έλεγχο που έχει διαταχθεί με απόφα
ση η οποία έχει ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 1 παρά
γραφος 3 .

2. Η Επιτροπή δύναται με απόφαση να επιβάλλει στις
επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιμο ύψους
1 000 μέχρι 1 000 000 ΕCU, ή και βαρύτερο, αλλά όχι άνω
του 10 °7ο του κύκλου εργασιών που έχει πραγματοποιήσει
κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο καθεμία από
τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συνεργήσει στην παράβαση ,
όταν εκ προθέσεως ή εξ αμελείας:
α) διαπράττουν παράβαση του άρθρου 85 παράγραφος 1 ή
το άρθρου 86 της συνθήκης, ή
β) παραβαίνουν υποχρέωση που τους έχει επιβληθεί δυνά
μει του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονι
σμού .

Κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη , εκτός από τη σοβαρότητα της παραβά
σεως, και η διάρκειά της.
3 . Εν προκειμένω, εφαρμόζεται το άρθρο 8 .

4. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των παραγρά
φων 1 και 2 δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα .
5 . Τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 2
στοιχείο α) δεν επιβάλλονται για πράξεις που λαμβάνουν
χώρα μετά την κοινοποίηση στην Επιτροπή και πριν από
την απόφασή της κατ' εφαρμογή του άρθρου 85 παράγρα
φος 3 της συνθήκης, εφόσον εμπίπτουν εντός των ορίων της
δραστηριότητας που περιγράφεται στην κοινοποίηση .

6. Όταν μια επιχείρηση αντιτίθεται στη διενέργεια ελεγχου
ο οποίος έχει διαταχθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου, το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παρέχει στους εντεταλμένους
από την Επιτροπή υπαλλήλους την αναγκαία συνδρομή για
να δυνηθούν να διενεργήσουν τον έλεγχο . Γι ατο σκοπό
αυτό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα,
έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιου

Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η Επιτροπή έχει πληροφορήσει τις ενδιαφε
ρόμενες επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων ότι, μετά
από προκαταρκτική εξέταση , είναι της γνώμης ότι εφαρ
μόζεται το άρθρο 85 παράγραφος 1 της συνθήκης και ότι
δεν δικαιολογείται η εφαρμογή του άρθρου 85 παράγρα

λίου 1989 .

φος 3 .
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νται στο άρθρο 4, στο άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο
εδάφιο και παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και
στα αρθρα 12 και 13, η Επιτροπή παρέχει στις ενδιαφερόμε

Χρηματικές ποινές

νες επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων την ευκαιρία να
γνωστοποιήσουν την άποψή τους επί του αντικειμένου των

1. Η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να επιβάλλει στις

επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων περιοδικές χρηματι
κές ποινές ύψους 50 μέχρι 1 000 ΕCU ανά ημέρα καθύστε
ρησεως
απο την ημερομηνία που ορίζει στην απόφασή τηςτης'
για να τις υποχρεώσει:

αιτιάσεων που λαμβάνει ή έχει λάβει υπόψη της η

α) να παύσουν την παράβαση του άρθρου 85 παράγραφος 1
η του άρθρου 86 της συνθήκης, ο τερματισμός της

2. Κατα το μέτρο που η Επιτροπή ή οι αρμόδιες αρχές των

κρατών μελών κρίνουν αναγκαίο, δύνανται επίσης να ακού
σουν και άλλα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα. Αν
τέτοια πρόσωπα υποβάλουν αίτηση ακροάσεως, η αίτηση

οποίας εχει διαταχθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του
παροντος κανονισμού"

β) να παύσουν κάθε ενέργεια απαγορευμένη δυνάμει του

γίνεται δέκτη εφόσον προβάλλουν εύλογο συμφέρον.

γ) να παράσχουν με τρόπο πλήρη και ακριβή κάθε πληρο

3. Όταν η Επιτροπή προτίθεται να λάβει απόφαση κατ'
εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης,
δημοσιεύει περίληψη της σχετικής συμφωνίας, απόφασης ή

άρθρου 6 παράγραφος 3 '

φορία που έχει ζητηθεί με απόφαση ληφθείσα κατ' εφαρ

μογή του άρθρου 9 παράγραφος 5"

δ) να υποβληθούν σε έλεγχο που έχει διαταχθεί με απόφα
ση η οποία έχει ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παρά

γραφος 3 .

μ

2. Οταν οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων εκπληρώ

σουν την υποχρέωση για την εκτέλεση της οποίας τους είχε
επιβληθεί περιοδική χρηματική ποινή, η Επιτροπή δύναται

πρακτικής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι

νοτήτων καλώντας συγχρόνως τους ενδιαφερόμενους να
της υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας όχι
κατώτερης του ενός μηνός, την οποία καθορίζει. Η δημο
σίευση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το έννομο συμφέρον των
επιχειρήσεων
προς διαφύλαξη των επιχειρηματικών απορ
ρήτων τους.

να καθορίσει ως οριστικό ύψος της περιοδικής χρηματικής

ποινής ποσά κατώτερο από εκείνο που θα προέκυπτε από

Αρθρο 17

την αρχική απόφαση .

3. Εν προκειμένω, εφαρμόζεται το άρθρο 8.

Επαγγελματικό απόρρητο

Αρθρο 14

Ελεγχος του δικαστηρίου

,

1 . Οι πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώθηκαν κατ' εφαρ
μογή των άρθρων 9 έως 11 επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν
μονο στα πλαίσια και για τους σκοπούς των οικείων αιτή
σεων η ελεγχων.

Το Δικαστήριο αποφαίνεται κατά πλήρη δικαιοδοσία, κατά

2. Με επιφύλαξη των άρθρων 16 και 18, η Επιτροπή και οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καθώς και οι υπάλληλοι

τροπής οι οποίες ορίζουν πρόστιμο ή περιοδική χρηματική
ποινή. Το Δικαστήριο δύναται να άρει, να μειώσει ή να
αυξήσει
το πρόστιμο ή την περιοδική χρηματική ποινή που
έχει επιβληθεί.

χρήση των πληροφοριών τις οποίες συνέλεξαν κατ' εφαριιο
γη του παροντος κανονισμού και οι οποίες λόγω της φύσης

την έννοια του άρθρου 172 της συνθήκης, επί των προ
σφυγών που ασκούνται εναντίον των αποφάσεων της Επι

και το λοιπο προσωπικό τους υποχρεούνται να μην κάνουν

τους καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

3. Οι παραγραφοι 1 και 2 δεν εμποδίζουν τη δημοσίευση

Αρθρο 15

γενικών πληροφοριών ή μελετών που δεν περιέχουν στοι
χεία συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρή

W 1

σεων.

Λογιστική μονάδα

Για την εφαρμογή των άρθρων 12 μέχρι 14, η ΕCU είναι η
λογιστική μονάδα που προβλέπεται για την κατάρτιση του

Αρθρο 18

προϋπολογισμού της Κοινότητας, δυνάμει των άρθρων 207

και 209 της συνθήκης.

Δημοσίευση των αποφάσεων
Αρθρο 16

Ακρόαση των ενδιαφερομένων και των τρίτων

1 . Πριν αρνηθεί την πιστοποίηση που αναφέρεται στο άρ
θρο 3 παράγραφος 2 ή λάβει τις αποφάσεις που προβλέπο

1 . Η Επιτροπή δημοσιεύει τις αποφάσεις που εκδίδει
κατ εφαρμογή των άρθρων 3 παράγραφος 2, του άρθρου 4
του άρθρου 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, και παράγρα

φος

και του άρθρου 6 παράγραφος 3 .

2. Η δημοσίευση μνηνονεύει τα ονόματα των μερών και το
ουσιώδες τμήμα της αποφάσεως και οφείλει να λαμβάνει
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υπόψη το νόμιμο συμφέρον των επιχειρήσεων προς διαφύ
λαξη των επιχειρηματικών τους απορρήτων.

Αριθ . L 374/7

που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο άρ
θρο 5 , καθώς και με τις ακροάσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2.

Άρθρο 19
Άρθρο 20

Εκτελεστικές διατάξεις

Έναρξη ισχύος
Η Επιτροπή εκδίδει διατάξεις εφαρμογής σχετικές με τη
μορφή , το περιεχόμενο και τις άλλες λεπτομέρειες των
καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 , των αιτήσεων

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1988 .

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

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1987 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
U. ELLEMANN-JENSEN

Αριθ. L 374/8
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος αναφερόμενος στο άρθρο 2
α)

Εισαγωγή ή ενιαία εφαρμογή υποχρεωτικών ή συνιστώμενων τεχνικών προτύπων για τα αεροσκάφη, τα
εξαρτήματα των αεροσκαφών, τον εξοπλισμό και τον εφοδιασμό τους όταν τα πρότυπα αυτά ορίζονται από
ένα διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό ή από έναν κατασκευαστή αεροσκαφών ή εξοπλισμού.

β)

Εισαγωγή ή ενιαία εφαρμογή τεχνικών προτύπων για μόνιμες εγκαταστάσεις για τα αεροσκάφη, όταν τα
πρότυπα αυτά έχουν οριστεί από διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό.

γ)

Ανταλλαγή, leasing, από κοινού χρησιμοποίηση (pooling) ή συντήρηση αεροσκαφών, εξαρτημάτων,
εξοπλισμού ή μονίμων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς εκμετάλλευσης αεροπορικών γραμμών και την
από κοινού αγορά εξαρτημάτων, με την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες αυτές γίνονται χωρίς διακρίσεις.

δ)

Εισαγωγή, λειτουργία και συντήρηση δικτύων τεχνικής επικοινωνίας, με την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες
αυτές γίνονται χωρίς διακρίσεις

ε)

Ανταλλαγή, από κοινού χρησιμοποίηση ή εκπαίδευση προσωπικού για τεχνικούς ή λειτουργικούς σκοπούς.

στ) Οργάνωση και εκτέλεση αναπληρωματικών μεταφορών επιβατών, ταχυδρομείου και αποσκευών, σε
περίπτωση βλάβης/καθυστέρησης του αεροσκάφους είτε με ναύλωση είτε με παροχή άλλου αεροσκάφους
βάσει συμβάσεων.
ζ)

Οργάνωση και εκτέλεση διαδοχικών ή συμπληρωματικών αεροπορικών μεταφορών και καθορισμός και
εφαρμογή συνολικών ναύλων και όρων για τις μεταφορές αυτές.

η)

Ενοποίηση ατομικών αποστολών.

θ)

Θέσπιση ή εφαρμογή ενιαίων κανόνων όσον αφορά τη διάρθρωση και τους όρους εφαρμογής των
τιμολογίων, με την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί δεν καθορίζουν άμεσα ή έμμεσα τους ναύλους και τους
όρους μεταφοράς.

ι)

Συμφωνίες για την πώληση, τη μεταβίβαση και την αποδοχή εισιτηρίων μεταξύ αερομεταφορέων (interlining)
και για τα αντίστοιχα συστήματα επιστροφής, κατ' αναλογία κατανομής και λογιστικής παρακολούθησης.

ια)

Συμψηφισμός και διακανονισμός λογαριασμών μεταξύ αερομεταφορέων μέσω γραφείου συμψηφισμού,
συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν αναγκαίων ή παρεπόμενων υπηρεσιών" ο συμψηφισμός και διακανονισμός των λογαριασμών μεταξύ αερομεταφορέων και των εξουσιοδοτημένων πρακτόρων τους μέσω ενός
κεντρικού και αυτοματοποιημένου συστήματος διακανονισμού (seulement plan or system), συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν αναγκαίων ή παρεπομένων υπηρεσιών.

31. 12. 87
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Αριθ . L 374/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ . 3976/87 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Δεκεμβρίου 1987

για την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες
συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 87 ,
την πρόταση της Επιτροπής (*),

τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 3975 /87 (4) καθορίζει τις
λεπτομέρειες εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που
ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αεροπορικών
μεταφορών" ότι ο κανονισμός αριθ . 17 του Συμβουλίου (5)
καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κανόνων αυτών
στις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές
εκτός από εκείνες που συνδέονται άμεσα με την παροχή
υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών"
ότι το άρθρο 85 παράγραφος 1 της συνθήκης μπορεί να
κηρυχθεί ανεφάρμοστο σε ορισμένες κατηγορίες συμφω
νιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που πλη
ρούν τους όρους του άρθρου 85 παράγραφος 3 "
ότι οι κοινές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 85
παράγραφος 3 πρέπει να θεσπίζονται με κανονισμό που
εκδίδεται βάσει του άρθρου 87" ότι, σύμφωνα με το άρθρο 87
παράγραφος 2 στοιχείο β), ο κανονισμός αυτός πρέπει να
καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 85
παράγραφος 3 , λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξασφάλι
σης αποτελεσματικής επίβλεψης αφενός, και της απλού
στευσης κατά το δυνατόν του διοικητικού ελέγχου, αφετέ
ρου" ότι, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο
δ), ο κανονισμός αυτός απαιτείται για να οριοθετηθούν τα
καθήκοντα της Επιτροπής και του Δικαστηρίου"

ότι, μέχρι σήμερα , ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών
ρυθμίζεται από ένα πλέγμα διεθνών συμφωνιών, διμερών
συμφωνιών μεταξύ κρατών και διμερών και πολυμερών

0 ) ΕΕ αριθ . C 182 της 9. 7 . 1984 , σ . 3 .
(2) ΕΕ αριθ . C 262 της 14. 10 . 1985 , σ . 44' ΕΕ αριθ . C 190 της
20. 7 . 1987 , σ . 182, και ΕΕ αριθ . C 345 της 21 . 12 . 1987 .
(3) ΕΕ αριθ . C 303 της 25 . 11 . 1985 , σ . 31 , και ΕΕ αριθ . C 333 της
29. 12. 1986, σ . 27 .

(4) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας .
(5) ΕΕ αριθ . 13 της 21 . 2 . 1962 , σ . 204/62.

συμφωνιών μεταξύ αερομεταφορέων" ότι οι αλλαγές του
διεθνούς αυτού συστήματος κανόνων προκειμένου να εξα
σφαλιστεί η αύξηση του ανταγωνισμού πρέπει να πραγματο
ποιηθούν σταδιακά, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής
στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών"

ότι, για το λόγο αυτό, πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η
εξουσία να δηλώνει, με κανονισμό , ότι οι διατάξεις του
άρθρου 85 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζονται σε ορισμένες
κατηγορίες συμφωνιών, μεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεις
ενώσεων επιχειρήσεων και εναρμονισμένες πρακτικές"
ότι πρέπει να οριστούν οι ειδικές προϋποθέσεις και οι
περιστάσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να ασκεί τις
εξουσίες αυτές σε στενή και συνεχή επαφή με τις αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών"

ότι είναι επιθυμητό, ιδίως, να παρασχεθούν ομαδικές εξαι
ρέσεις για ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων
και εναρμονισμένων πρακτικών* ότι οι εξαιρέσεις αυτές
πρέπει να παρασχεθούν για περιορισμένο χρονικό διάστη
μα , κατά τη διάρκεια του οποίου οι αερομεταφορείς μπο
ρούν να προσαρμοστούν σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλ
λον" ότι η Επιτροπή , σε στενή επαφή με τα κράτη μέλη , θα
πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει με ακρίβεια την
έκταση αυτών των εξαιρέσεων και τους όρους υπό τους
οποίους χορηγούνται"
ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εξαίρεση αν δεν πληρού
νται οι όροι του άρθρου 85 παράγραφος 3 " ότι, κατά
συνέπεια , η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να λαμβά
νει τα κατάλληλα μέτρα όταν αποδεικνύεται ότι τα αποτε
λέσματα μιας συμφωνίας δεν συμβιβάζονται με το άρθρο 85
παράγραφος 3 " ότι, συνεπώς, η Επιτροπή θα έπρεπε να είναι
σε θέση να απευθύνει, κατ' αρχάς, συστάσεις στα μέρη ,
πριν λάβει αποφάσεις*
ότι ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει την εφαρμογή του
άρθρου 90 της συνθήκης"
ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, κατά τη συνάντη
σή τους τον Ιούνιο του 1986, συμφώνησαν ότι η εσωτερική
αγορά όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές πρέπει να
ολοκληρωθεί έως το 1992, στα πλαίσια των ενεργειών της
Κοινότητας που οδηγούν στην ενίσχυση της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής της" ότι οι διατάξεις του παρόντος
κανονισμού μαζί με τις διατάξεις της οδηγίας 87/601 /ΕΟΚ

του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1987 για τους ναύλους
των τακτικών αεροπορικών γραμμών μεταξύ κρατών
μελών (6) και τις διατάξεις της απόφασης 87/6Q2/EOK του

(6) Βλέπε σελίδα 12 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας .
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Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1987 για την κατανομή

της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ αερομεταφορέων στις
τακτικές αεροπορικές γραμμές μεταξύ κρατών μελών και
την πρόσβαση των αερομεταφορέων σε δρομολόγια τακτι
κών αεροπορικών γραμμών μεταξύ κρατών μελών (»), απο

τελούν ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και,
κατά συνέπεια, το Συμβούλιο, προκειμένου να πραγματο
ποιήσει το στόχο που έθεσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερ
νήσεων θα θεσπίσει περαιτέρω μέτρα ελευθέρωσης στο

τέλος μιας αρχικής περιόδου τριών ετών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ·

Αρθρο 1

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις διεθνείς αεροπορι
κές μεταφορές μεταξύ αερολιμένων της Κοινότητας.
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— διαβουλεύσεις για την από κοινού προετοιμασία προτά
σεων σχετικά με τα τιμολόγια, τους ναύλους και τους

όρους για τη μεταφορά επιβατών και αποσκευών σε
τακτικές αεροπορικές γραμμές, υπό τον όρο οτι οι

σχετικές διαβουλεύσεις είναι εθελοντικές, ότι οι αερομε
ταφορείς δεν θα δεσμεύονται από τα αποτελέσματά

τους και ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη από τα

οποία προέρχονται οι εν,λόγω αερομεταφορείς μπορούν

να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε οποιαδήποτε από
τις διαβουλεύσεις αυτές,

— την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου (slot allocation)
στα αεροδρόμια και τον προγραμματισμό των αεροδρο

μίων, υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι αερομεταφορείς

θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στους διακανο
νισμούς αυτούς, ότι οι εθνικές και πολυμερείς διαδικα
σίες για τους διακανονισμούς αυτούς θα είναι διαφανείς,
και ότι θα λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς και
τους κανόνες κατανομής που καθορίζουν οι εθνικές ή
διεθνείς αρχές, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν
τυχόν αποκτήσει οι αερομεταφορείς, για ιστορικούς

λόγους,
Αρθρο 2

1 . Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 και σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγρα
φος 3 της συνθήκης, η Επιτροπή μπορεί, με κανονισμό, να
κηρύξει το άρθρο 85 παράγραφος 1 ανεφάρμοστο σε ορισ
μένες κατηγορίες συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, αποφά

σεων ενώσεων επιχειρήσεων και εναρμονισμένων πρακτι
κών.

— την κοινή αγορά, ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων

κράτησης θέσεων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών για
τα δρομολόγια, τις κρατήσεις και την έκδοση εισιτη
ρίων από αεροπορικές επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι οι

αερομεταφορείς των κρατών μελών θα έχουν ισότιμη
πρόσβαση στα συστήματα αυτά, ότι οι υπηρεσίες που
προσφέρουν οι συμμετέχοντες μεταφορείς θα αναφέρο
νται χωρίς διακρίσεις και ότι επίσης κάθε συμμετέχων
θα μπορεί να αποχωρεί από το σύστημα μετά από

εύλογη προειδοποίηση,

2. Η Επιτροπή μπορεί ιδίως να θεσπίζει τέτοιους κανονι
σμούς σε σχέση με συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες

πρακτικές που έχουν ως αντικείμενο τα ακόλουθα:

— τον από κοινού προγραμματισμό και το συντονισμό της
μεταφορικής ικανότητας των τακτικών αεροπορικών
γραμμών, εφόσον τούτο συμβάλλει στον καταμερισμό
των υπηρεσιών σε ώρες της ημέρας με χαμηλή κίνηση ή
σε περιόδους με χαμηλή κίνηση ή σε δρομολόγια με
χαμηλή κίνηση, και υπό τον όρο ότι οποιοσδήποτε από
τους εταίρους μπορεί να υπαναχωρήσει χωρίς ποινή από
αυτές τις συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες
πρακτικές, με τρίμηνη, το πολύ, προειδοποίηση όσον

αφορά την πρόθεσή του να μη συμμετέχει κατά τις
επόμενες περιόδους (σαιζόν) στον από κοινού προγραμ
ματισμό και το συντονισμό,

— την κατανομή των εσόδων από τις τακτικές αεροπορι

κές γραμμές, υπό τον όρο ότι το μεταβιβαζόμενο μερί
διο δεν θα υπερβαίνει το 1 % των συνενώσιμων εσόδων
που κερδίζει σε συγκεκριμένο δρομολόγιο ο μεταβι
βάζων εταίρος, ότι ο μεταβιβάζων εταίρος δεν συμμετέ
χει σε έξοδα ούτε αναλαμβάνει έξοδα, και ότι η μεταβί
βαση γίνεται ως αντιστάθμισμα για τη ζημία που υφί
σταται ο αποδέκτης εταίρος από τον προγραμματισμό
πτήσεων σε ώρες της ημέρας με χαμηλή κίνηση ή σε

— την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη εδάφους
στους αερολιμένες, όπως ρυμούλκηση (push back) αερο
σκαφών, ανεφοδιασμός σε καύσιμα, καθαρισμός και
ασφάλεια,

τη διακίνηση επιβατών, ταχυδρομείου, εμπορευμάτων
και αποσκευών στους αερολιμένες,

υπηρεσίες για την παροχή τροφοδοσίας κατά την
πτήση .

3.. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι κανονισμοί
αυτοί της Επιτροπής καθορίζουν τις κατηγορίες συμφω
νιών, αποφάσεων ή εναρμονισμένων πρακτικών στις οποίες

θα εφαρμόζονται και θα προσδιορίζουν ιδίως:

α) τους περιορισμούς ή τις ρήτρες που μπορεί ή δεν μπορεί
να περιλαμβάνονται στις συμφωνίες, στις αποφάσεις
και στις εναρμονισμένες πρακτικές"

β) τ|ς ρήτρες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμφω
νίες, στις αποφάσεις και στις εναρμονισμένες πρακτι
κές, ή άλλους όρους που πρέπει να πληρούνται.

περιόδους με χαμηλή κίνηση,

Αρθρο 3

( ) Βλέπε σελίδα 19 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

Η ισχύς κανονισμού που εκδίδεται από την Επιτροπή δονά

μει του άρθρου 2 λήγει στις 31 Ιανουαρίου 1991 .
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Αρθρο 4

Οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 2 περι
λαμβάνουν διάταξη ότι εφαρμόζονται με αναδρομική ισχύ
στις συμφωνίες, τις αποφάσεις και τις εναρμονισμένες
πρακτικές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της έναρξης
ισχύος των κανονισμών αυτών.

Αρθρο 5

Η Επιτροπή , πριν από την έκδοση κανονισμού, δημοσιεύει
σχέδιο του κανονισμού αυτού και καλεί όλα τα ενδιαφερό
μενα πρόσωπα και οργανισμούς να υποβάλλουν τις παρα
τηρήσεις τους εντός εύλογης προθεσμίας, τουλάχιστον ενός
μηνός, η οποία καθορίζεται από την Επιτροπή .

Αρθρο 6

Πριν από τη δημοσίευση σχεδίου κανονισμού και πριν από
την έκδοση κανονισμού, η Επιτροπή συμβουλεύεται τη
Συμβουλευτική Επιτροπή για Συμφωνίες και Δεσπόζουσες
Θέσεις στις Αεροπορικές Μεταφορές, που έχει συσταθεί
δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3975787 .

παράβασης, να εκδώσει απόφαση η οποία , είτε θα τους
απαγορεύει ή θα τους επιβάλλει την εκτέλεση ορισμένων
πράξεων, είτε θα αποσύρει το ευεργέτημα της ομαδικής
εξαίρεσης του οποίου απολαμβάνουν, ενώ συγχρόνως
θα τους παραχωρεί ατομική εξαίρεση σύμφωνα με το
άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3975/87 είτε θα αποσύρει το ευεργέτημα της ομαδικής
εξαίρεσης του οποίου απολαμβάνουν.
2. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει, είτε με δική της πρωτοβου
λία είτε μετά από αίτημα κράτους μέλους ή φυσικών ή
νομικών προσώπων που επικαλούνται έννομο συμφέρον,
ότι, σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση , μια συμφωνία ,
απόφαση ή εναρμονισμένη πρακτική στις οποίες έχει
παρασχεθεί ομαδική εξαίρεση βάσει κανονισμού που εκδό
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, έχει εντούτοις
αποτελέσματα ασυμβίβαστα προς το άρθρο 85 παράγραφος
3 ή που απαγορεύονται από το άρθρο 86, μπορεί να αποσύρει
το ευεργέτημα της ομαδικής εξαίρεσης από αυτή τη συμφω
νία , απόφαση ή εναρμονισμένη πρακτική και να λάβει,
σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ .
3975/87 , όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να τεθεί
τέρμα στις παραβάσεις αυτές.

3 . Πριν λάβει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2, η
Επιτροπή μπορεί να απευθύνει συστάσεις στα ενδιαφερό
μενα πρόσωπα για τον τερματισμό της παράβασης.

Αρθρο 7

1 . Στην περίπτωση κατά την οποία τα ενδιαφερόμενα
πρόσωπα παραβούν όρο ή υποχρέωση που σχετίζεται με
εξαίρεση η οποία παρέχεται από κανονισμό που έχει εκδο
θεί σύμφωνα με το άρθρο 2, η Επιτροπή μπορεί, προκειμέ
νου να θέσει τέρμα στην παράβαση αυτή :

Άρθρο 8

Το Συμβούλιο αποφασίζει για την αναθεώρηση του παρό
ντος κανονισμού το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1990, βάσει
πρότασης της Επιτροπής που θα υποβληθεί πριν από την
1η Νοεμβρίου 1989.

— να απευθύνει συστάσεις στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα

Άρθρο 9

και

— στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι συστάσεις αυτές
και ανάλογα με τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης

Αριθ . L 374/ 11

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1988 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1987 .

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
U. ELLEMANN-JENSEN

Αριθ . L 374/ 12
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Δεκεμβρίου 1987

για τους ναύλους των τακτικών αεροπορικών γραμμών μεταξύ κρατών μελών
(87/601 /ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη :

οτι, δυνάμει του άρθρου 189 της συνθήκης, τα κράτη μέλη
μπορούν να επιλέξουν τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα για την
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, και ιδίως
μπορούν να εφαρμόσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα κριτή

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

ρια που προβλέπει το άρθρο 3 "

άρθρο 227 παράγραφος 2,

ότι πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για την υποβολή εκ
μέρους των αερομεταφορέων των προτεινόμενων αεροπορι
κών ναύλων και τη ρητή και αυτόματη έγκρισή τους από τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ότι οι αερομεταφορείς πρέπει
να είναι ελεύθεροι να προτείνουν μεμονωμένα τους αεροπο
ρικούς ναύλους, μετά από διαβούλευση με άλλους αερομε
ταφορείς, ιδίως για να καθορίζουν τους όρους των συμφω
νιών ανταπόκρισης (interlining§), λόγω του σημαντικού οφέ
λους που προκύπτει από τις συμφωνίες αυτές"

Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2 και το
την πρόταση της Επιτροπής (J),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι περισσότερο εύκαμπτες διαδικασίες έγκρισης των αερο
πορικών ναύλων για τους επιβάτες των τακτικών αεροπορι
κών γραμμών μεταξύ των κρατών μελών, θα δώσουν στους

αερομεταφορείς ευρύτερο πλαίσιο για να αναπτύξουν την
αγορά και να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες των κατανα

λωτών"

ότι οι αερομεταφορείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ελέγ

ότι θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για ταχείες διαβουλεύσεις
μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση διαφωνίας και για
τις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν οι διαφωνίες αυτές
σχετικά με την έγκριση των ναύλων δεν επιλύονται με τις

διαβουλεύσεις"

ότι θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τακτικές διαβουλεύσεις
με τις οργανώσεις καταναλωτών σε θέματα σχετικά με τους

χουν τις δαπάνες τους, να αυξήσουν την παραγωγικότητα
και να παρέχουν αποτελεσματικές αεροπορικές υπηρεσίες

αεροπορικούς ναύλους"

ότι θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες που θα καθιε
ρώνουν κριτήρια για την έγκριση των αεροπορικών ναύ

ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, κατά τη συνάντη
σή τους τον Ιούνιο του 1986, συμφώνησαν ότι η εσωτερική
αγορά, όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, θα πρέπει
να ολοκληρωθεί έως το 1992 στα πλαίσια των ενεργειών της
Κοινότητας που οδηγούν στην ενίσχυση της οικονομικής

σε ελκυστικές τιμές'

λων"

(Ί ΕΕ αριθ. C 78 της 30. 3 . 1982, σ . 6.

(2) ΕΕ αριθ. C 322 της 28. 11 . 1983, σ. 10, και

ΕΕ αριθ. C 345 της 21 . 12. 1987.
(3) ΕΕ αριθ. C 77 της 21 . 3 . 1983 , σ . 26.

και κοινωνικής συνοχής της" ότι οι διατάξεις της παρούσας
οδηγίας σχετικά με τους αεροπορικούς ναύλους, αποτελούν
ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και το Συμβού

λιο, επομένως, προκειμένου να πραγματοποιήσει το στόχο

που έθεσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, θα θεσπί
σει περαιτέρω μέτρα ελευθέρωσης όσον αφορά τους αερο
ναύλους, στο τέλος μιας αρχικής περιόδου τριών ετών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα κριτήρια και τις διαδι
κασίες που πρέπει να ισχύουν για τον καθορισμό των
τακτικών αεροπορικών ναύλων που χρεώνονται για τα
δρομολόγια μεταξύ αεροδρομίου ενός κράτους μέλους και
αεροδρομίου άλλου κράτους μέλους.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα υπερπόντια διαμε
ρίσματα που αναφέρονται στο άρθρο 227 παράγραφος 2 της
συνθήκης.
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

α)

β)

γ)

Αριθ . L 374/ 13
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τακτικοί αεροπορικοί ναύλοι: η τιμή που πρέπει να
καταβάλλεται στο οικείο εθνικό νόμισμα , για τη μετα
φορά επιβατών και αποσκευών με τακτικές αεροπορι
κές γραμμές και οι όροι εφαρμογής της εν λόγω τιμής
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των όρων που
προσφέρονται στους πράκτορες και άλλους μεσάζο
ντες"

ζώνη ελαστικότητας: η ζώνη τιμών όπως αναφέρεται
στο άρθρο 5 , εντός της οποίας οι αεροπορικοί ναύλοι
που πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος II
μπορούν να εγκριθούν αυτόματα από τις αρχές πολιτι
κής αεροπορίας των κρατών μελών. Τα όρια μιας
ζώνης εκφράζονται ως ποσοστά του ναύλου αναφο
ράς"
ναύλος αναφοράς: ο κανονικός αεροπορικός ναύλος
οικονομικής θέσης που χρεώνει ένας αερομεταφορέας
τρίτης ή τέταρτης ελευθερίας, στα εν λόγω δρομολό
για" αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ναύλοι τέτοιου
τύπου, λαμβάνεται ο μέσος όρος, εκτός αντιθέτου
διμερούς συμφωνίας" όπου δεν υπάρχει κανονικός ναύ
λος οικονομικής θέσης, λαμβάνεται ο κατώτατος πλή
ρως ελαστικός ναύλος"

δ)

αερομεταφορέας: μια επιχείρηση αεροπορικών μετα
φορών με έγκυρη άδεια λειτουργίας για την εκμετάλ
λευση τακτικών αεροπορικών γραμμών"

ε)

αερομεταφορέας τρίτης ελευθερίας: ένας αερομεταφο
ρέας που έχει το δικαίωμα να αποβιβάζει ή να εκφορ
τώνει, στο έδαφος ενός άλλου κράτους, επιβάτες,
εμπορεύματα και ταχυδρομείο που έχουν επιβιβαστεί ή
φορτωθεί στο κράτος όπου είναι εγγεγραμμένος,
αερομεταφορέας τέταρτης ελευθερίας : ένας αερομετα
φορέας που έχει το δικαίωμα να επιβιβάζει ή να φορτώ
νει, από άλλο κράτος, επιβάτες εμπορεύματα και
ταχυδρομείο για να τους αποβιβάσει ή να τα εκφορτώ
σει στο κράτος όπου είναι εγγεγραμμένος,

αερομεταφορέας πέμπτης ελευθερίας: ένας αερομετα
φορέας που έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί αερο
πορικές εμπορικές μεταφορές επιβατών, εμπορευμά
των και ταχυδρομείου μεταξύ δύο κρατών εκτός από
εκείνο όπου είναι εγγεγραμμένος"
στ) κοινοτικός αερομεταφορέας:
ΐ) ένας αερομεταφορέας που έχει την κεντρική του
διοίκηση και τον κύριο τόπο εργασιών του στην

Κοινότητα , που η πλειοψηφία των μετόχων του
ανήκει σε υπηκόους κρατών μελών ή/και σε κράτη
μέλη και που πραγματικά ελέγχεται από τους υπη
κόους αυτούς ή τα κράτη αυτά, ή
π ) ένας αερομεταφορέας που, αν και δεν εμπίπτει
στον ορισμό του σημείου ΐ), κατά την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας οδηγίας:
Α) είτε έχει την κεντρική του διοίκηση και τον
κύριο τόπο εργασιών του στην Κοινότητα και
εκτελούσε τακτικές ή μη τακτικές αεροπορικές
γραμμές μέσα στην Κοινότητα κατά τους δώδε
κα μήνες πριν από την έκδοση της παρούσας
οδηγίας*
Β) είτε εκτελούσε τακτικές γραμμές ανάμεσα σε
κράτη μέλη με βάση την τρίτη και την τέταρτη
ελευθερία των αιθέρων κατά τους δώδεκα
μήνες πριν από την έκδοση της παρούσας οδη
γίας .
Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτή
ρια αναφέρονται στο παράρτημα Γ

ζ) ενδιαφερόμενα κράτη : τα κράτη μέλη μεταξύ των οποί
ων λειτουργεί η εν λόγω τακτική αεροπορική γραμμή "
η) τακτική αεροπορική γραμμή : μια σειρά πτήσεων
καθεμία από τις οποίες πληροί όλους τους παρακάτω
όρους:
ΐ) διασχίζει τον εναέριο χώρο περισσότερων του ενός
κρατών μελών"
U) πραγματοποιείται με αεροσκάφη τα οποία προορί
ζονται για την επ' αμοιβή μεταφορά επιβατών ή
επιβατών και εμπορευμάτων ή/και ταχυδρομείου,
με όρους τέτοιους ώστε σε κάθε πτήση να διατίθε
νται θέσεις προς πώληση στο κοινό (είτε απευθείας
από τον αερομεταφορέα είτε από τους εξουσιο
δοτημένους πράκτορές του)"
ΐΐΐ) είναι οργανωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζε
ται η σύνδεση μεταξύ των αυτών δύο ή περισσοτέ
ρων σημείων :
1 ) είτε βάσει δημοσιευμένων πινάκων δρομολο
γίων,
2) είτε με τέτοια κανονικότητα ή συχνότητα ώστε
οι πτήσεις αυτές να αποτελούν μια εμφανώς
συστηματική σειρά"
θ) πτήση : αναχώρηση από συγκεκριμένο αερολιμένα προς >
συγκεκριμένο προορισμό .

Κριτήρια

Αρθρο 3

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 2, τα κράτη
μέλη εγκρίνουν αεροπορικούς ναύλους εφόσον οι ναύλοι
αυτοί ευρίσκονται σε εύλογη αναλογία προς το πλήρως
αναλελυμένο κόστος σε μακροχρόνια βάση του αιτούντος
αερομεταφορέα , λαμβάνοντας εκ παραλλήλου υπόψη και
άλλους σχετικούς παράγοντες. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν
εν προκειμένω υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών, την
ανάγκη ικανοποιητικής απόδοσης του κεφαλαίου, την

Αριθ . L 374/ 14
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κατασταση του ανταγωνισμού στην αγορά, συμπεριλαμβα

νομένων των ναύλων των άλλων αερομεταφορέων του εξυ

πηρετούν το ίδιο δρομολόγιο, καθώς και την ανάγκη απο
τροπής των πρακτικών ντάμπινγκ. Ωστόσο, το γεγονός ότι

ένας προτεινόμενος αεροπορικός ναύλος είναι χαμηλότερος
από τον ναύλο άλλου αερομεταφορέα που εξυπηρετεί το
ίδιο δρομολόγιο, δεν αποτελεί επαρκή αιτιολόγηση για την

άρνηση έγκρισης.
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5. Μόνο στους αερομεταφορείς τρίτης και τέταρτης ελευ
θερίας θα επιτρέπεται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία στο
θέμα του καθορισμού των τιμών (price leaders).
Άρθρο 5

1 . Σε όλες τις τακτικές αεροπορικές γραμμές θα υπάρχουν

οι παρακάτω δύο ζώνες ελαστικότητας:
ζώνη έκπτωσης ((discount zone) που θα εκτείνεται από
Διαδικασίες
Άρθρο 4

1 . Οι αεροπορικοί ναύλοι υπόκεινται σε έγκριση των
αρχών πολιτικής αεροπορίας των ενδιαφερομένων κρατών.
Για το σκοπό αυτό, κάθε αερομεταφορέας υποβάλλει προς
έγκριση τους ναύλους του, με τον τρόπο που ορίζουν οι
αρχές αυτές.

Τούτο γίνεται ως εξής:
α) είτε μεμονωμένα "

β) είτε, ύστερα από διαβούλευση, με άλλους αερομεταφο
ρείς, με τον όρο ότι η διαβούλευση αυτή είναι σύμφωνη
με τις διατάξεις κανονισμών που εκδίδονται κατ' εφαρ
μογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 του Συμβου
λίου της 14ης Δεκεμβρίου 1987 για την εφαρμογή του

άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες

κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών
στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (!).

Οι αρχές πολιτικής αεροπορίας δεν απαιτούν από τους

αερομεταφορείς να υποβάλλουν τους ναύλους τους προς

έγκριση νωρίτερα από 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία
κατά την οποία πρόκειται να τεθούν σε ισχύ.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6, οι ναύλοι πρέπει

να εγκρίνονται και από τα δύο ενδιαφερόμενα κράτη . Εάν
καμία από τις αρχές πολιτικής αεροπορίας δεν διαφωνήσει
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής ναύλου, ο
ναύλος θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

3. Από τη στιγμή που έχει εγκριθεί ένας αεροπορικός
ναύλος εξακολουθεί να εφαρμόζεται έως ότου λήξει η ισχύς
του ή αντικατασταθεί. Μπορεί πάντως να παραταθεί μετά

την αρχική ημερομηνία λήξης της ισχύος του για δώδεκα

μήνες το πολύ .

4. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να επιτρέπει σε οποιονδή

ποτε αερομεταφορέα άλλου κράτους μέλους, που εκτελεί

δρομολόγια σε απευθείας ή μη απευθείας αεροπορική τακτι
κή γραμμή, να καθιερώσει και αυτός, αφού κάνει την
πρέπουσα προειδοποίηση, αεροπορικό ναύλο ίσο με εκείνον

90 % μέχρι άνω του 65 % του ναύλου αναφοράς,
ζώνη μεγάλης έκπτωσης (deep (discount zone) που θα
εκτείνεται από 65 % μέχρι 45 % του ναύλου αναφο
ράς.

2. Εντός μιας ζώνης ελαστικότητας, τα ενδιαφερόμενα
κράτη επιτρέπουν στους αερομεταφορείς τρίτης ή τέταρτης
ελευθερίας να καθορίζουν κατά βούληση τους ναύλους

έκπτωσης και μεγάλης έκπτωσης, τηρουμένων των αντί
στοιχων όρων που προβλέπονται στο παράρτημα II, και
υπό την προϋπόθεση ότι οι ναύλοι αυτοί θα έχουν κοινοποι

ηθεί στα ενδιαφερόμενα κράτη, το αργότερο 21 ημέρες πριν
από την ημερομηνία κατά την οποία προτείνεται να τεθούν
σε ισχύ .

3. Εάν ναύλος ο οποίος έχει εγκριθεί ή εγκρίνεται σύμφωνα
με καθεστώς διμερούς έγκρισης και ο οποίος, όσον αφορά
τους όρους του, επιδέχεται αυτόματη έγκριση στη ζώνη
μεγάλης έκπτωσης, είναι χαμηλότερος από το κατώτατο

όριο της ζώνης αυτής, τότε παρέχονται πρόσθετα περιθώρια

ελαστικότητας ως προς το επίπεδο του ναύλου αυτού. Αυτά
τα πρόσθετα περιθώρια ελαστικότητας θα εκτείνονται από
ποσοστό 10 % κάτω από το διμερώς εγκεκριμένο επίπεδο

του ναύλου αυτού έως το ανώτατο όριο της ζώνης μεγάλης

έκπτωσης.

Ενας ναύλος με πρόσθετα περιθώρια ελαστικότητας
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ανανεώνεται, στην
εκάστοτε επόμενη περίοδο ναύλων, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα, σε επίπεδο όχι χαμηλότε
ρο από το ποσοστό του ναύλου αναφοράς στο οποίο βρι

σκόταν στο τέλος της προηγούμενης περιόδου ναύλων.

Οποιαδήποτε αλλαγή στο επίπεδο του ναύλου αναφοράς
λαμβάνεται δεόντως υπόψη . Για τους σκοπούς της παρού

σας παραγράφου, οι χειμερινές και οι θερινές περίοδοι

ναύλων ρυθμίζονται χωριστά .

Αρθρο 6

Η παρούσα οδηγία δεν κωλύει τα κράτη μέλη να συνάπτουν

ή να διατηρούν σε ισχύ διακανονισμούς περισσότερο ελα
στικούς από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 .
Άρθρο 7

Η διάταξη αυτή δεν αφαρμόζεται σε μη απευθείας γραμμή
το μήκος της οποίας υπερβαίνει το μήκος της συντομότερης

1 . Οταν ένα ενδιαφερόμενο κράτος (αποκαλούμενο «το
πρώτο κράτος») αποφασίζει, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρ
θρα, να μην εγκρίνει ένα αεροπορικό ναύλο τακτικής γραμ
μής, ενημερώνει γραπτώς το άλλο ενδιαφερόμενο κράτος
αποκαλούμενο «το δεύτερο κράτος»), αιτιολογώντας την
απόφασή του αυτή, εντός 21 ημερών από την υποβολή του
ναύλου .

( ) Βλέπε σελίδα 9 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

του πρώτου κράτους, το ενημερώνει σχετικά εντός επτά

που έχει ήδη εγκριθεί για το συγκεκριμένο ζεύγος πόλεων.

απευθείας γραμμής κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20 % .

2. Αν το δεύτερο κράτος δεν συμφωνεί με την απόφαση
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ημερών από τη στιγμή που έλαβε γνώση της εν λόγω
απόφασης και, αφού γνωστοποιήσει τις πληροφορίες στις
οποίες βασίζεται η απόφασή του, ζητεί τη διεξαγωγή δια
βουλεύσεων. Κάθε κράτος παρέχει όλες τις σχετικές πληρο
φορίες που του ζητά ένα άλλο κράτος. Και τα δύο ενδιαφε
ρόμενα κράτη μπορούν να ζητήσουν την παρουσία αντιπρο
σώπου της Επιτροπής στις διαβουλεύσεις .

3 . Αν το πρώτο κράτος εχει ανεπαρκή στοιχεία για να
αποφασίζει επί του ναύλου, μπορεί να ζητήσει από το
δεύτερο κράτος διαβουλεύσεις πριν λήξει η προθεσμία των
21 ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 .

4. Οι διαβουλεύσεις αυτές ολοκληρώνονται εντός διαστή
ματος 21 ημερών από την υποβολή του αιτήματος διεξαγω
γής τους. Αν στο τέλος της περιόδου αυτής η διαφωνία
παραμένει, το θέμα παραπέμπεται σε διαιτησία μετά από
αίτηση οποιουδήποτε από τα ενδιαφερόμενα κράτη . Τα δύο
ενδιαφερόμενα κράτη μπορούν να συμφωνήσουν παράταση
των διαβουλεύσεων ή κατευθείαν προσφυγή στη διαιτησία
χωρίς διαβουλεύσεις.

5 . Η διαιτησία διεξάγεται από ομάδα τριών διαιτητών,
εκτός αν τα ενδιαφερόμενα κράτη συμφωνήσουν να καλέ
σουν μόνο ένα διαιτητή . Τα ενδιαφερόμενα κράτη ορίζουν
το καθένα ένα μέλος της ομάδας και προσπαθούν να
καταλήξουν σε συμφωνία για το τρίτο μέλος, που είναι
υπήκοος ενός τρίτου κράτους μέλους και προεδρεύει της
ομάδας. Ως εναλλακτική λύση μπορούν να ορίζουν ένα
μόνο διαιτητή . Η συγκρότηση της ομάδας ολοκληρώνεται
σε επτά ημέρες. Οι αποφάσεις της ομάδας λαμβάνονται με
πλειοψηφία .

6. Αν οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα κράτη δεν ορίσει
μέλος της ομάδας δεν συμφωνήσει για τον ορισμό τρίτου
μέλους, το Συμβούλιο ενημερώνεται αμέσως και ο Πρόε
δρος του συμπληρώνει την ομάδα εντός τριών ημερών. Αν
την προεδρία ασκεί κράτος μέλος ενεχόμενο στη διαφορά ,
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου καλεί την κυβέρνηση του
επόμενου κράτους μέλους, που πρόκειται να αναλάβει την
προεδρία και δεν ενέχεται στη διαφορά , να συμπληρώσει
την ομάδα .

7 . Η διαιτησία ολοκληρώνεται εντός διαστήματος 21 ημε
ρών από την ημερομηνία σχηματισμού της ομάδας ή τον
ορισμό του μοναδικού διαιτητή . Τα ενδιαφερόμενα κράτη
μπορούν, όμως, να συμφωνήσουν παράταση αυτής της
περιόδου . Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρίσταται ως
παρατηρητής. Οι διαιτητές διευκρινίζουν το κατά πόσον η
απόφαση βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 3 .

αν η απόφαση δεν είναι σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο
από άλλες απόψεις.

Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της περιόδου αυτής, συνάγε
ται ότι η Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση . Η εγκριθείσα
από την Επιτροπή απόφαση είναι δεσμευτική για τα ενδια
φερόμενα κράτη .

9. Κατά τη διαδικασία διαβουλεύσεων και διαιτησίας, εξα
κολουθούν να ισχύουν οι σχετικοί υφιστάμενοι αεροπορικοί
ναύλοι, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία και αρχίσουν
ενδεχομένως να ισχύουν νέοι ναύλοι.

Γενικες διατάξεις
Άρθρο 8

Η Επιτροπή ζητά , τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τη
γνώμη των αντιπροσώπων των οργανώσεων καταναλωτών
αεροπορικών μεταφορών της Κοινότητας, σχετικά με τούς
αεροπορικούς ναύλους και τα συναφή θέματα . Η Επιτροπή
παρέχει για το σκοπό αυτό στους συμμετέχοντες τις απα
ραίτητες πληροφορίες.
Άρθρο 9

1 . Πριν από την 1η Νοεμβρίου 1989, η Επιτροπή δημοσιεύει
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας η
οποία περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τις περιπτώ
σεις εφαρμογής του άρθρου 7 .

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για την
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τη
συγκέντρωση των στοιχείων που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 .

3 . Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται κατ'
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καλύπτονται από το επαγ
γελματικό απόρρητο .

Άρθρο 10
Αν ένα κράτος μέλος έχει συνάψει με μία ή περισσότερες
εξωκοινοτικές χώρες συμφωνία βάσει της οποίας εκχωρού
νται σε αερομεταφορέα εξωκοινοτικής χώρας δικαιώματα
πέμπτης ελευθερίας, για δρομολόγιο μεταξύ κρατών μελών,
η δε συμφωνία αυτή περιλαμβάνει διατάξεις ασυμβίβαστες

με την παρούσα οδηγία, αυτό το κράτος μέλος λαμβάνει, το
ταχύτερο, κάθε κατάλληλο μέτρο για την άρση του ασυμβί
βαστου . Έως ότου αρθούν όλα τα ασυμβίβαστα , η παρούσα
οδηγία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις έναντι
εξωκοινοτικών χωρών που απορρέουν από τη συμφωνία
αυτή .

8 . Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται αμέσως στην Επι
τροπή .

Η Επιτροπή εγκρίνει την απόφαση εντός δέκα ήμερων,
εκτός αν οι διαιτητές δεν τήρησαν τα κριτήρια που εκτίθε
νται στο άρθρο 3 ή τη διαδικασία που καθορίζει η οδηγία , ή

Αριθ . L 374/ 15

Άρθρο 11

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, ύστερα από διαβούλευση με
την Επιτροπή , τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
1987 .
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2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή όλες τις
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που
θεσπίζουν κατ5 εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
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Αρθρο 13

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1987.

Αρθρο 12

Το Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με την αναθεώρηση

Γw το Συμβούλιο

1990, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής που θα υποβληθεί

O Πρόεδρος

της παρούσας οδηγίας το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου
πριν από την 1η Νοεμβρίου 1989.

U. ELLEMANN-JENSEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αεροπορικές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) ϋ)

ΛΟι ακόλουθες αεροπορικές εταιρείες ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) ϋ)

αναγνωρΐζ0νται ^εθνικοί

««6 το κράτος μέλος το οποίο τους αναγνωρίζει αυτή

όσο διάστημα αναγνωρίζονται ως εθνικοι μεταφορείς από το κράτος μέλος το οποίο τους αναγνωρίζει αυτή την
— Scandinavian Airlines System,
— Britannia Airways,
— Monarch Airlines .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Όροι για τους ναύλους έκπτωσης και μεγάλης έκπτωσης
ΖΩΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1 . Για να υπαχθούν οι ναύλοι στη ζώνη έκπτωσης, θα πρέπει να πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:
α) ταξίδι μετ' επιστροφής ή περιοδεία ( round or circle trip)
β) μέγιστη διαμονή έξι μήνες,
και είτε

γ) ελάχιστη διαμονή όχι κατώτερη από μία διανυκτέρευση του Σαββάτου ή έξι διανυκτερεύσεις
είτε

δ) αν πρόκειται για μειωμένη κίνηση , όπως ορίζεται στο προσάρτημα, προκαταβολική αγορά τουλάχιστον
14 ημέρες πριν" κράτηση για ολόκληρο το ταξίδι, ταυτόχρονη έκδοση και πληρωμή του εισιτηρίου"
ακύρωση ή αλλαγή της κράτησης είναι δυνατή μόνον πριν από την αναχώρηση για το ταξίδι μετάβασης
και με επιβάρυνση ίση προς το 20 % τουλάχιστον της τιμής του εισιτηρίου.
ΖΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

2 . Οι ναύλοι που υπάγονται στη ζώνη μεγάλης έκπτωσης πρέπει να πληρούν:

— είτε τους όρους του σημείου 1 στοιχεία α), β) και γ) και έναν ακόμη από τους ακόλουθους όρους:
— α) η κράτηση , έκδοση και πληρωμή του εισιτηρίου για ολόκληρο το ταξίδι γίνονται ταυτόχρονα"
ακύρωση ή αλλαγή κράτησης είναι δυνατή μόνον πριν από την αναχώρηση για το ταξίδι
μετάβασης και με επιβάρυνση 20 % τουλάχιστον της τιμής του εισιτηρίου"
β) το εισιτήριο αγοράζεται υποχρεωτικά 14 τουλάχιστον ημέρες πριν την αναχώρηση" η κράτηση ,
έκδοση και πληρωμή του εισιτηρίου για ολόκληρο το ταξίδι γίνονται ταυτόχρονα" ακύρωση ή
αλλαγή κράτησης είναι δυνατή μόνον πριν από την αναχώρηση για το ταξίδι μετάβασης και με
επιβάρύνση 20 °/ο τουλάχιστον της τιμής του εισιτηρίου"

γ) η αγορά του εισιτηρίου επιτρέπεται μόνον την παραμονή της αναχώρησης για το ταξίδι μετάβα
σης" οι κρατήσεις για τη μετάβαση και την επιστροφή πρέπει να γίνονται χωριστά και μόνο στη
χώρα αναχώρησης , την παραμονή της σχετικής πτήσης"

δ) το εισιτήριο διατίθεται αποκλειστικά σε νέους μέχρι και 25 ετών ή σε ηλικιωμένα άτομα 60 ετών
και άνω "

— είτε, αν πρόκειται για μειωμένη κίνηση , όπως ορίζεται στο προσάρτημα, τους όρους του σημείου 1
στοιχεία α) και β) παράλληλα με:

— είτε τον όρο του σημείου 2 στοιχείο β) και έναν από τους ακόλουθους όρους :
ε) ο επιβάτης είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών ή άνω των 60 ετών"

στ) πατέρας ή/και μητέρα με παιδιά ηλικίας το πολύ 25 ετών που συνταξιδεύουν (τρία άτομα
τουλάχιστον)"

ζ) έξι ή περισσότερα άτομα που ταξιδεύουν ομαδικά με αλληλένδετα εισιτήρια (cross-referenced
tichets)"
— είτε :

η) το εισιτήριο αγοράζεται υποχρεωτικά 28 τουλάχιστον ημέρες πριν την αναχώρηση" η κράτηση για
ολόκληρο το ταξίδι, η έκδοση και η πληρωμή του εισιτηρίου γίνονται ταυτόχρονα" ακύρωση ή
αλλαγή κράτησης γίνονται μόνον :

— περισσότερο από 28 ημέρες πριν από το ταξίδι μετάβασης, με επιβάρυνση 20 % τουλάχιστον
της τιμής του εισιτηρίου, ή

— λιγότερο από 28 ημέρες πριν από το ταξίδι μετάβασης, με επιβάρυνση τουλάχιστον 50 °/ο της
τιμής του εισιτηρίου.
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, Προσάρτημα
Ορισμός μειωμένης κίνησης
Ένας αερομεταφορέας μπορεί να χαρακτηρίζει ορισμένες πτήσεις ως «μειωμένης κίνησης» του σημείου με βάση
εμπορικά κριτήρια.
Οταν ένας αερομεταφορέας επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον όρο του σημείου 1 στοιχείο δ) ή κάποιον από τους
όρους του σημείου 2 στοιχεία ε) έως η), ο προσδιορισμός των πτήσεων μειωμένης κίνησης για κάθε δρομολόγιο
συμφωνείται μεταξύ των αρχών πολιτικής αεροπορίας των ενδιαφερομένων κρατών μελών, με βάση την πρόταση
του αερομεταφορέα αυτού.
Σε κάθε δρομολόγιο όπου η συνολική δραστηριότητα αερομεταφορέων τρίτης και τέταρτης ελευθερίας φθάνει το
μέσο όρο των 18 πτήσεων μετ' επιστροφής την εβδομάδα, ο ενδιαφερόμενος αερομεταφορέας μπορεί, κατ' ελάχιστον, να εφαρμόζει τους όρους του σημείου 1 στοιχείο δ) ή του σημείου 2 στοιχεία ε) έως η) για το 50 % των
συνολικών ημερήσιων πτήσεών του, με την προϋπόθεση ότι οι πτήσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστούν οι όροι
αυτοί αναχωρούν μεταξύ 10.00 και 16.00 ή μεταξύ 21.00 και 6.00.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Δεκεμβρίου 1987

για την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ αερομεταφορέων στις τακτικές αερο
πορικές γραμμές μεταξύ κρατών μελών και για την πρόσβαση των αερομεταφορέων σε
δρομολόγια τακτικών αεροπορικών γραμμών μεταξύ κρατών μελών
(87/602/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

οτι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι περιορισμοί αυτοί
δεν θα παρέχουν αθέμιτα πλεονεκτήματα σε κάποιον αερο
μεταφορέα"

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2 και το
άρθρο 227 παράγραφος 2,

οτι, για να επιτευχθεί ένα εξισορροπημένο πλέγμα δυνατο
τήτων και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα ως σύνολο, είναι
ανάγκη να εκμηδενιστούν τα οικονομικά μειονεκτήματα
των αερομεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι στα περιφε
ρειακά κράτη μέλη της Κοινότητας"

την πρόταση της Επιτροπής Q),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι πρέπει να αυξηθεί η ευελιξία και η ανταγωνιστικότητα
του συστήματος αεροπορικών μεταφορών στην Κοινότητα"
ότι θα πρέπει επομένως να μειωθούν οι τεχνητοί περιορισμοί
που επιβάλλονται στη μεταφορική ικανότητα που μπορούν
να παρέχουν οι αερομεταφορείς και στην πρόσβαση τους
στην αγορά"

ότι, λαμβανομένης υπόψη της ανταγωνιστικότητας της
αγοράς, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την αποφυγή
αδικαιολόγητων οικονομικών συνεπειών στους αερομετα
φορείς" ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει κατά συνέπεια να
μπορούν να παρεμβαίνουν, προκειμένου, σε διμερείς σχέ
σεις, να μη μειωθεί κάτω από ορισμένο ποσοστό το μερίδιο
μεταφορικής ικανότητας των μεταφορέων τους"
ότι η αύξηση της πρόσβασης στην αγορά θα προωθήσει την
ανάπτυξη του τομέα των αεροπορικών μεταφορών της Κοι
νότητας και θα οδηγήσει στη βελτίωση των υπηρεσιών για
τους χρήστες" ότι, πάντως, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν
ορισμένοι περιορισμοί της πρόσβασης στην αγορά , για να
αποτραπεί η υπερβολική διατάραξη των υπαρχόντων
συστημάτων αεροπορικών μεταφορών και να δοθεί κάποιος
χρόνος προσαρμογής*

ί1) ΕΕ αριθ . C 182 της 9 . 7 . 1984 , σ . 1 .

(2) ΕΕ αριθ. C 262 της 14 . 10. 1985 , σ . 44, και
ΕΕ αριθ. C 345 της 21 . 12. 1987.
(3) ΕΕ αριθ . C 303 της 25 . 11 . 1985 , σ . 31 .

οτι είναι ανάγκη , ιδιαίτερα , να μην εφαρμόζονται, σε ορι
σμένο αριθμό αεροδρομίων, οι διατάξεις για τη δημιουργία
δρομολογίων μεταξύ κεντρικών αερολιμένων κράτους
μέλους και περιφερειακών αεροδρομίων άλλου κράτους,
λόγω της υποδομής των αεροδρομίων και προκειμένου να
διασφαλιστεί η προοδευτική εφαρμογή της κοινοτικής πολι
τικής ελευθέρωσης προς αποφυγή των αρνητικών επιπτώ
σεων στο κοινοτικό σύστημα αεροπορικών μεταφορών"

οτι, στις 2 Δεκεμβρίου 1987 , το Βασίλειο της Ισπανίας και
το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν στο Λονδίνο, με κοινή
δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, διακα
νονισμούς για μεγαλύτερη συνεργασία στο θέμα της χρησι
μοποίησης του αεροδρομίου του Γιβραλτάρ , και ότι οι
διακανονισμοί αυτοί δεν έχουν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή*

οτι οι αερομεταφορείς θα πρέπει να είναι ελεύθεροι από
κάθε κρατική δέσμευση να συνάπτουν συμφωνίες με άλλους
αερομεταφορείς για τη μεταφορική ικανότητα και την
πρόσβαση στην αγορά*

οτι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, κατά τη συνάντη
σή τους τον Ιούνιο του 1986, συμφώνησαν ότι η εσωτερική
αγορά όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές θα πρέπει να
ολοκληρωθεί έως το 1992, στα πλαίσια των ενεργειών της
Κοινότητας που οδηγούν στην ενίσχυση της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής της* ότι οι διατάξεις της παρούσας
απόφασης σχετικά με την κατανομή της μεταφορικής ικα
νότητας και την πρόσβαση στην αγορά, αποτελούν ένα
πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και το Συμβούλιο,
επομένως, προκειμένου να πραγματοποιήσει το στόχο που
έθεσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, θα θεσπίσει
περαιτέρω μέτρα ελευθέρωσης σχετικά με την κατανομή
της μεταφορικής ικανότητας και την πρόσβαση στην αγο
ρά, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης νέων μεταφορικών
δικαιωμάτων πέμπτης ελευθερίας μεταξύ κοινοτικών αερο
λιμένων, στο τέλος μιας αρχικής περιόδου τριών ετών,
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β) μερίδιο μεταφορικής ικανότητας: το μερίδιο του/των
αερομεταφορέως/ων κράτους μέλους που εκφράζεται
ως ποσοστό της συνολικής μεταφορικής ικανότητας
σε μια διμερή σχέση με ένα άλλο κράτος μέλος, χωρίς
να υπολογίζεται η μεταφορική ικανότητα που παρέχε
ται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 ή σύμφωνα
με την οδηγία 83/416/EOK ούτε και η τυχόν μεταφορι
κή ικανότητα που παρέχεται από αερομεταφορέα πέμ

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Αρθρο 1

1 . Η παρούσα απόφαση αφορά:

α) την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ του/

πτης ελευθερίας"

γ) αερομεταφορέας: μια επιχείριση αεροπορικών μεταφο
ρών με έγκυρη άδεια λειτουργίας για την εκμετάλλευ

των αερομεταφορέα/ων ενός κράτους μέλους και του/

των αερομεταφορέα/ων ενός άλλου κράτους μέλους για
τακτικές αεροπορικές γραμμές μεταξύ των κρατών

αυτών"

β) την πρόσβαση του/των κοινοτικού/ών αερομεταφορέα/
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ση τακτικών αεροπορικών γραμμών"

δ) αερομεταφορέας τρίτης ελευθερίας: ένας αερομεταφο
ρέας που έχει το δικαίωμα να αποβιβάζει ή να εκφορ
τώνει, στο έδαφος ενός άλλου κράτους, επιβάτες,

ων σε ορισμένα δρομολόγια μεταξύ κρατών μελών τα

εμπορεύματα και ταχυδρομείο που έχουν επιβιβαστεί ή
φορτωθεί στο κράτος όπου είναι εγγεγραμμένος,

2. Η παρούσα απόφαση δεν επηρεάζει τη σχέση μεταξύ

φορέας που έχει το δικαίωμα να επιβιβάζει ή να φορτώ

οποία ακόμη δεν λειτουργούν.

αερομεταφορέας τέταρτης ελευθερίας: ένας αερομετα

νει, από άλλο κράτος, επιβάτες, εμπορεύματα και
ταχυδρομείο για να τους αποβιβάσει ή να τα εκφορτώ
σει στο κράτος όπου είναι εγγεγραμμένος,
αερομεταφορέας πέμπτης ελευθερίας: ένας αερομετα
φορέας που έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί αερο
πορικές εμπορικές μεταφορές επιβατών, εμπορευμά
των και ταχυδρομείου μεταξύ δύο κρατών εκτός από
εκείνο όπου είναι εγγεγραμμένος"

κράτους μέλους και των οικείων αερομεταφορέων του όσον

αφορά την κατανομή της μεταφορικής ικανότητας και την
πρόσβαση στην αγορά .

3. Δεν εφαρμόζεται στα υπερπόντια διαμερίσματα που
αναφέρονται στο άρθρο 227 παράγραφος 2 της συνθήκης.

4. Τα άρθρα 3 και 4 δεν εφαρμόζονται στις αεροπορικές
γραμμές που υπόκεινται στην οδηγία 83/416/EOK του

Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1983 σχετικά με την έγκριση
τακτικών διαπεριφερειακών αεροπορικών υπηρεσιών για τη

μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου και εμπορευμάτων
μεταξύ κρατών μελών (*), όπως τροποποιήθηκε από την

οδηγία 86/216/EOK (2).

5. Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης στον αερολιμένα
του Γιβραλτάρ εννοείται ότι δεν θίγει τις αντίστοιχες νομι
κές θέσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωμένου
Βασίλειου όσον αφορά τη διαμάχη περί της κυριαρχίας επί
του εδάφους στο οποίο κείται ο αερολιμένας αυτός.
6. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης
στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ αναστέλλεται μέχρις ότου

τεθούν σε εφαρμογή οι διακανονισμοί που περιέχονται στην

κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου

της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της 2ας Δεκεμ
βρίου 1987. Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Ηνωμένου
Βασιλείου θα ενημερώσουν σχετικά το Συμβούλιο για την

ημερομηνία αυτή .

ε)

ενδιαφερόμενα κράτη : τα κράτη μέλη μεταξύ των
οποίων λειτουργεί η εν λόγω τακτική αεροπορική

γραμμή "

στ) κοινοτικός αερομεταφορέας:

ΐ) ένας αερομεταφορέας που έχει την κεντρική του
διοίκηση και τον κύριο τόπο εργασιών του στην
Κοινότητα, που η πλειοψηφία των μετοχών του
ανήκει σε υπηκόους κρατών μελών ή/και σε κράτη
μέλη και που πραγματικά ελέγχεται από τους υπη

κόους αυτούς ή τα κράτη αυτά, ή

Π) ένας αερομεταφορέας που, αν και δεν εμπίπτει
στον ορισμό του σημείου ΐ), κατά την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας απόφασης:
Α) είτε έχει την κεντρική του διοίκηση και τον
κύριο τόπο εργασιών του στην Κοινότητα και
εκτελούσε τακτικές ή μη τακτικές αεροπορικές
γραμμές μέσα στην Κοινότητα κατά τους δώδε
κα μήνες πριν από την έκδοση της παρούσας
απόφασης"

Αρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοείται ως:
α)

μεταφορική ικανότητα: ο αριθμός των θέσεων που

διατίθενται προς πώληση στο κοινό σε τακτική αερο

πορική γραμμή για μια ορισμένη χρονική περίοδο"

Β) είτε εκτελούσε τακτικές γραμμές ανάμεσα σε
κράτη μέλη με βάση την τρίτη και την τέταρτη
ελευθερία των αιθέρων κατά τους δώδεκα
μήνες πριν από την έκδοση της παρούσας από
φασης .

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτή

ρια απαριθμούνται στο παράρτημα I.

ζ) τακτική αεροπορική γραμμή : μια σειρά πτήσεων,

καθεμία από τις οποίες πληροί όλους τους παρακάτω

όρους:

(') ΕΕ αριθ. L 237 της 26. 8 . 1983 , σ . 19.
(2) ΕΕ αριθ. L 152 της 6. 6. 1986, σ. 47 .

ΐ) διασχίζει τον εναέριο χώρο περισσότερων του ενός
κρατών μελών,
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ιι) πραγματοποιείται με αεροσκάφη τα οποία προορί
ζονται για την επ' αμοιβή μεταφορά επιβατών ή
επιβατών και εμπορευμάτων ή/και ταχυδρομείου,
με όρους τέτοιους ώστε σε κάθε πτήση να διατίθε
νται θέσεις προς πώληση στο κοινό (είτε απευθείας
από τον αερομεταφορέα είτε από τους εξουσιοδο
τημένους πράκτορές του),

ΐϋ) είναι οργανωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζε
ται η σύνδεση μεταξύ των αυτών δύο ή περισσοτέ
ρων σημείων:

1 ) είτε βάσει δημοσιευμένων πινάκων δρομολο
γίων,

2) είτε με τέτοια κανονικότητα ή συχνότητα ώστε
οι πτήσεις αυτές να αποτελούν μια εμφανώς

Αριθ . L 374/21

οποίας ενα κράτος μέλος επιτρέπει στον/στους αερομετα
φορέα/είς ενός άλλου κράτους μέλους να αυξήσει/σουν το
μερίδιο της μεταφορικής του/τους ικανότητας να ανέλθει
σε 60 % /40 % , από την 1η Οκτωβρίου 1989.

3 . Κατά την, εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, δεν
λαμβάνονται υπόψη οι μονομερείς μειώσεις της μεταφορι

κής ικανότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο υπολογισμός
των μεριδίων μεταφορικής ικανότητας γίνεται με βάση τη
μεταφορική ικανότητα που διαθέτει/ουν ο/οι αερομεταφο
ρέας/είς του κράτους μέλους που μείωσε/σαν την μεταφο
ρική του/τους ικανότητα τις προηγούμενες αντίστοιχες
περιόδους (σαιζόν).

συστηματική σειρά"

η)

πτήση : αναχώρηση από συγκεκριμένο αερολιμένα
προς συγκεκριμένο προορισμό"

θ)

πολλαπλή ανάθεση εκμετάλλευσης με βάση ζεύγη
χωρών: η εκ μέρους ενός κράτους μέλους ανάθεση σε
δύο ή περισσότερους από τους αερομεταφορείς του της
εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών με

ταξύ του εδάφους του και του εδάφους άλλου κράτους
μέλους"

ι)

πολλαπλή ανάθεση εκμετάλλευσης με βάση ζεύγη
πόλεων: η εκ μέρους κράτους μέλους ανάθεση σε δύο ή
περισσότερους από τους αερομεταφορείς του της εκμε
τάλλευσης τακτικής αεροπορικής γραμμής μεταξύ
ενός αερολιμένος ή συστήματος αερολιμένων του εδά
φους του και ενός αερολιμένος ή συστήματος αερολι
μένων στο έδαφος άλλου κράτους μέλους*

ια) κεντρικός αερολιμένας: ενάς αερολιμένας που περι
λαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος II ,
περιφερειακός αερολιμένας: ένας αερολιμένας της
κατηγορίας 2 ή 3 που περιλαμβάνεται στον κατάλογο
του παραρτήματος ΙΙ "

ιβ) σύστημα αερολιμένων: δύο ή περισσότεροι αερολιμέ
νες, οι οποίοι ως σύνολο εξυπηρετούν την ίδια πόλη .

4. Οι προσαρμογές εντός των αναλογιών 55 %/45 % ή
60 % /40 % , ανάλογα με την περίπτωση , θα επιτρέπονται σε
οποιαδήποτε περίοδο, υπό τους ακόλουθους όρους:
α) μετά την πρώτη αυτόματη έγκριση , ο/οι αερομεταφο
ρέας/είς του κράτους μέλους που προσφέρει τη μικρότε
ρη μεταφορική ικανότητα θα έχει/ουν δικαίωμα να
αυξήσει/ουν τη μεταφορική του/τους ικανότητα μέχρις
ότου επιτύχει/ουν το ίδιο επίπεδο μεταφορικής ικανότη
τας με αυτό που έχει εγκριθεί για τον αερομεταφορέα/
είς του κράτους μέλους που προσφέρει/ουν τη μεγαλύ
τερη μεταφορική ικανότητα*

β) εάν ο/οι τελευταίος/οι αερομεταφορέας/είς θέλει/ουν
να αντιδράσει/ουν στην προαναφερόμενη αύξηση , θα
λάβει/ουν αυτόματη έγκριση για μια περαιτέρω αύξηση,
μέχρις ότου επιτύχει/ουν το επίπεδο της πρώτης μετα
φορικής ικανότητας που είχε/αν καταθέσει γι' αυτή την
περίοδο εντός της επιτρεπόμενης αναλογίας"
γ) ο/οι αερομεταφορέας/είς του κράτους μέλους που
προσφέρει τη μικρότερη μεταφορική ικανότητα θα
λάβει/ουν τότε αυτόματη έγκριση για μια αύξηση μέχρι
το ανάλογο επίπεδο"

δ) κάθε περαιτέρω αύξηση κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου θα υπόκειται στις ισχύουσες διμερείς διατάξεις
μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Μερίδια μεταφορικής ικανότητας
Αρθρο 4
Άρθρο 3

1 . Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου
1988 και της 30ής Σεπτεμβρίου 1989, ένα κράτος μέλος
επιτρέπει σε οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε αερομεταφο
ρέα/είς τρίτης και τέταρτης ελευθερίας τον οποίο/τους
οποίους τα ενδιαφερόμενα κράτη έχουν εξουσιοδοτήσει,
σύμφωνα με τους διακανονισμούς που ισχύουν μεταξύ τους,
να εκτελεί/ούν δρομολόγια μεταξύ των εδαφών τους, να
προσαρμόσει/σουν τη μεταφορική του/τους ικανότητα , υπό
τον όρο ότι τα προκύπτοντα μερίδια μεταφορικής ικανότη

1 . Μετά από αίτηση οποιουδήποτε κράτους μέλους ο/οι
αερομεταφορέας/είς του οποίου υπέστη/σαν σημαντική
οικονομική ζημία λόγω της εφαρμογής του άρθρου 3 παρά
γραφος 1 , η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση πριν από την
1η Αυγούστου 1989, και με βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της αγοράς, της
οικονομικής κατάστασης του/των αερομεταφορέα/έων και
των επιτευχθέντων συντελεστών πληρότητας, αποφασίζει
εάν πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως ή όχι το άρθρο 3 παρά
γραφος 2 .

τας δεν υπερβαίνουν την αναλογία 55 % /45 % .

2. Εκτός της περιπτώσεως όπου λαμβάνεται διαφορετική
απόφαση στα πλαίσια του άρθρου 4, η αναλογία εντός της

2 . Η Επιτροπή ανακοινώνει την απόφασή της στο Συμβού
λιο, το οποίο μπορεί να λάβει ομόφωνα διαφορετική απόφα
ση , εντός περιόδου δύο μηνών από την ανακοίνωση αυτή .

Αριθ. L 374/22
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Πολλαπλή ανάθεση εκμετάλλευσης

στους εξής αερολιμένες ή συστήματα αερολι

μένων που κατά το χρόνο κοινοποίησης της

Άρθρο 5

1 . Ενα κράτος μέλος δέχεται την πολλαπλή ανάθεση
εκμετάλλευσης από άλλο κράτος μέλος με βάση ζεύγη
χωρών' ωστόσο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, δεν
είναι υποχρεωμένο να δεχθεί την ανάθεση οποιουδήποτε
δρομολογίου σε περισσότερους του ενός αερομεταφορείς.

παρούσας απόφασης, πληρούν τα κριτήρια

του άρθρου 9:

Βαρκελώνη ,
Μάλαγα,

Μιλάνο — Linate/Malpensa.

ii) Επιπλέον, για να αποφευχθεί κάθε μεγάλης εκτά
σεως διαταραχή στα υφιστάμενα συστήματα εναε

2. Ένα κράτος μέλος δέχεται επίσης την πολλαπλή ανάθε
ση εκμετάλλευσης από άλλο κράτος μέλος με βάση ζεύγη

ρίου κυκλοφορίας και για να δοθεί χρόνος προσαρ
μογής, οι ακόλουθοι αερολιμένες εξαιρούνται επίσης
από την εφαρμογή της παραγράφου 1 κατά τη διάρ

πόλεων:

κεια ισχύος της παρούσας απόφασης:
Alicante,
Θεσσαλονίκη,

για το πρώτο έτος μετά την κοινοποίηση της παρούσας
απόφασης, σε δρομολόγια στα οποία είχαν μεταφερθεί
περισσότεροι από 250 000 επιβάτες κατά το προηγούμε

νο έτος,

— για το δεύτερο έτος, στα δρομολόγια στα οποία είχαν
μεταφερθεί περισσότεροι από 200 000 επιβάτες κατά το

προηγούμενο έτος, ή στα οποία υπάρχουν περισσότερες
από 1 200 πτήσεις μετ' επιστροφής ετησίως,
για το τρίτο έτος, στα δρομολόγια στα οποία είχαν
μεταφερθεί περισσότεροι από 180 000 επιβάτες κατά το
προηγούμενο έτος ή στα οποία υπάρχουν περισσότερες
από 1 000 πτήσεις μετ' επιστροφής ετησίως.

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των

άρθρων 3 και 4.

Δρομολόγια μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών
αερολιμένων

Άρθρο 6
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Αθήνα,
Bilbao,

Τορίνο,
Valencia,

Γένοβα,

Βενετία .

3. Τα άρθρα 3 και 4 δεν εφαρμόζονται σε αεροπορικές
γραμμές μεταξύ αερολιμένος της κατηγορίας 1 και περιφε
ρειακού αερολιμένος, οι οποίες εκτελούνται από αεροσκά

φη με λιγότερες από 70 θέσεις επιβατών.

4. Οταν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, έχει επιτραπεί σε
αερομεταφορέα κράτους μέλους να εκτελεί τακτική αερο
πορική γραμμή, το κράτος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος o
εν λόγω αερομεταφορέας δεν πρέπει να προβάλει αντιρρή
σεις εάν ζητηθεί να αρχίσει να εκτελείται τακτική αεροπορι
κή γραμμή στο ίδιο δρομολόγιο και από αερομεταφορέα

του άλλου ενδιαφερόμενου κράτους.

5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα κράτους μέλους
να ρυθμίζει την κατανομή της κίνησης μεταξύ των αερολι
μένων ενός συστήματος αερολιμένων.

1 . Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 , 4 και 5, επιτρέπεται σε
κοινοτικούς αερομεταφορείς να αρχίσουν να εκτελούν τακ

τικές αεροπορικές γραμμές τρίτης ή τέταρτης ελευθερίας
μεταξύ αερολιμένων ή συστημάτων αερολιμένων της κατη
γορίας 1 στο έδαφος ενός κράτους μέλους και περιφερεια
κών αερολιμένων στο έδαφος άλλου κράτους μέλους. Οι
κατηγορίες των αερολιμένων παρατίθενται στο παράρτη

μα II .

2. ΐ) Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:
α) στα περιφερειακά αεροδρόμια που εξαιρούνται
από την εφαρμογή της οδηγίας 83/41 6/EOK"

β) κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφα

Συνδυασμός σημείων
Άρθρο 7

1 . Κατά την εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών
από ή προς δύο ή περισσότερα σημεία σε άλλο κράτος
μέλος ή κράτη μέλη, ένας κοινοτικός αερομεταφορέας
τρίτης ή τέταρτης ελευθερίας, με την επιφύλαξη των άρ
θρων 3, 4 και 5, έχει το δικαίωμα να συνδυάζει τακτικές

αεροπορικές γραμμές, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκού
νται μεταφορικά δικαιώματα μεταξύ των συνδυαζομένων
σημείων.

σης :

— στους εξής αερολιμένες που, κατά το χρόνο
κινοποίησης της παρούσας απόφασης, πα
ρουσιάζουν κίνηση μικρότερη από 100 000

επιβάτες ετησίως σε διεθνείς τακτικές αερο
πορικές γραμμές:

Ålborg,
Bergamo,
Billund ,
Μπολώνια,
Esbjerg,
Karup,
Odense ,

Σεβίλλη ,
Skrydstrup,
Sønderborg,
Stauning,
Thisted ,
Tirstrup,

2. H παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται επί του ισπανικού

εδάφους κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας απόφασης.
Επίσης, οι αερομεταφορείς που είναι εγγεγραμμένοι στην
Ισπανία δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις διατάξεις
αυτές κατά την εν λόγω περίοδο.

Δικαιώματα πέμπτης ελευθερίας
Άρθρο 8

1 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 2, ένας
κοινοτικός αερομεταφορέας επιτρέπεται να εκτελεί τακτική
αεροπορική γραμμή πέμπτης ελευθερίας, εκεί όπου υπάρ
χουν δικαιώματα μεταφοράς τρίτης ή τέταρτης ελευθερίας,
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με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω γραμμή πληροί τους εξής
όρους:

α) έχει εγκριθεί από το κράτος όπου είναι εγγεγραμμένος
ο ενδιαφερόμενος κοινοτικός αερομεταφορέας"

Αριθ . L 374/23

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθούν για την επιβολή περιορισμών στους υπάρ
χοντες διακανονισμούς σχετικά με τη μεταφορική ικανότη
τα ή την πρόσβαση στην αγορά .

β) λειτουργεί ως προέκταση γραμμής από το κράτος όπου
είναι εγγεγραμμένος ο μεταφορέας ή ως προκαταρκτικό
δρομολόγιο σε γραμμή προς το κράτος αυτό"

Άρθρο 11

γ) με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, λειτουργεί μεταξύ
δύο αεροδρομίων από τα οποία το ένα τουλάχιστον δεν
είναι αεροδρόμιο της κατηγορίας 1 και

Τα κράτη μέλη δεν ζητούν από τους αερομεταφορείς να
προβούν στη σύναψη συμφωνιών ή διακανονισμών με άλ
λους αερομεταφορείς σχετικά με οποιαδήποτε διάταξη
της παρούσας απόφασης, ούτε τους απαγορεύουν να το

δ) η ετήσια μεταφορική ικανότητα του μεταφορέα στο
συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν μπορεί να χρησιμοποιεί
ται περισσότερο από το 30 % , για τη μεταφορά επιβα
τών στα πλαίσια της πέμπτης ελευθερίας .

κάνουν .

2 . Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και
δ), η Ιρλανδία και η Πορτογαλική Δημοκρατία μπορούν να
επιλέξουν, εκάστη , ένα αεροδρόμιο της κατηγορίας 1 σε
καθένα από τα άλλα κράτη μέλη και να ορίσουν καθεμιά
έναν αερομεταφορέα για να εκτελεί μεταφορές πέμπτης
ελευθερίας στις γραμμές μεταξύ των αερολιμένων αυτών,
εφόσον κανένας από τους κατ' αυτό τον τρόπο οριζόμενους
μεταφορείς δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά σε
οποιοδήποτε αεροδρόμιο, για περισσότερα από ένα δρομο
λόγια αυτού του είδους. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν
υποχρεούνται να ορίσουν τον ίδιο μεταφορέα για όλα τα
δρομολόγια, αλλά μπορούν προς το σκοπό αυτό να ορίσουν
μόνον έναν αερομεταφορέα προς καθένα από τα άλλα

1 . Κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή , τα κράτη
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφω
θούν προς την παρούσα απόφαση , το αργότερο στις

κράτη μέλη .

3 . Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται, κατά την περίοδο
ισχύος της παρούσας απόφασης, στα δρομολόγια με αφετη
ρία ή προορισμό το ισπανικό έδαφος. Επίσης, κατά την ίδια
περίοδο, οι αερομεταφορείς που είναι εγγεγραμμένοι στην
Ισπανία δεν μπορούν να επικαλεσθούν δικαιώματα πέμπτης
ελευθερίας με βάση το παρόν άρθρο .

Αρθρο 12

31 Δεκεμβρίου 1987 .

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή όλες τις
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που
θεσπίζουν κατ ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 13

1 . Πριν από την 1η Νοεμβρίου 1989, και, στο εξής, ανά
διετία , η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρ
μογή της παρούσας απόφασης.

2 . Τα κράτη μέλη και η επιτροπή συνεργάζονται για την
εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως όσον αφορά τη
συλλογή στοιχείων για την έκθεση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 .

3 . Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται στα
πλαίσια της εφαρμογής της παρούσας απόφασης καλύπτο
νται από το επαγγελματικό απόρρητο.
Γενικες διατάξεις
Άρθρο 9

Αρθρο 14

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 5 έως 8 , ένα κράτος μέλος
δεν υποχρεούται να επιτρέψει μια τακτική αεροπορική

Το Συμβούλιο αποφασίζει για την αναθεώρηση της παρού
σας απόφασης το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1990, βάσει
πρότασης της Επιτροπής που θα υποβληθεί πριν από την

γραμμή όταν:

α) ο συγκεκριμμένος αερολιμένας του κράτους αυτού δεν

1η Νοεμβρίου 1989 .

διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση
της γραμμής

Αρθρο 15

β) τα αεροναυτιλιακά βοηθήματα είναι ανεπαρκή για την
εξυπηρέτηση της γραμμής .
Άρθρο 10

1 . Η παρούσα απόφαση δεν κωλύει τα κράτη μέλη να
συνάπτουν διακανονισμούς ελαστικότερους από τις διατά
ξεις της παρούσας απόφασης ή να διατηρούν τέτοιους
διακανονισμούς σε ισχύ .

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη .
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1987 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
U. ELLEMANN -JENSEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αερομεταφορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) π)

Οι ακόλουθοι αερομεταφορείς ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) Η) όσο
διάστημα αναγνωρίζονται ως εθνικοί μεταφορείς από το κράτος μέλος το οποίο τους αναγνωρίζει αυτή την

ιδιότητα κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης:
— Scandinavian Airlines System,
— Britannia Airways,
— Monarch Airlines .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος κατηγοριών αερολιμενων
Κατηγορία 1

ΒΕΛΓΙΟ :

Βρυξελλες — Zaventem .

ΔΑΝΙΑ :

Κοπεγχάγη — Kastrup/Roskilde .

ΓΕΡΜΑΝΙΑ :

Φραγκφούρτη — Rhein-Main , Ντύσσελντορφ — Lohau
sen, Μόναχο — Riem .

ΙΣΠΑΝΙΑ :

Πάλμα — Μαγιόρκα , Μαδρίτη — Barajas, Μάλαγα,
Λας Πάλμας .

ΕΛΛΑΔΑ :

Αθήνα — Ελληνικό , Θεσσαλονίκη — Μίκρα .

ΓΑΛΛΙΑ :

Παρίσι — Charles de Gaulle/Orly .

ΙΡΛΑΝΔΙΑ :

Δουβλίνο .

ΙΤΑΛΙΑ :

Ρώμη — Fiumicino/Ciampino , Μιλάνο — Linate/Mal
pensa .

Κατηγορία 2

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ :

Αμστερνταμ — Schiphol .

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ :

Λισσαβόνα , Faro .

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ :

Λονδίνο — Heathrow/Gatwick/Stansted , Luton .

ΓΕΡΜΑΝΙΑ :

Αμβούργο — Fuhlsbüttel , Στουτγάρδη — Echterdingen ,
Κολωνία/Βόννη .

ΙΣΠΑΝΙΑ :

Τενερίφη — Sur , Βαρκελώνη , Ibiza, Alicante, Gerona.

ΓΑΛΛΙΑ :

Μασσαλία — Marignane , Νίκαια — Κυανή Ακτή , Λυών
— Satolas , Βασιλεία — Mulhouse .

ΙΡΛΑΝΔΙΑ :

Shannon .

ΙΤΑΛΙΑ :

Νεάπολη — Capodichino, Βενετία — Tessera, Κατάνη —
Fontanarossa .

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ :

Λουςεμβούργο — Findel .

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ :

Funchal , Πορτο .

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ :

Μάντσεστερ — Ringway, Μπίρμινχαμ — Elmdon,
Γλασκώβη — Abbotsinch .

Κατηγορία 3

Όλοι οι άλλοι αερολιμένες που είναι επισήμως ανοικτοί στις διεθνείς τακτικές αεροπορικές
γραμμές .
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Ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Εκ μέρους της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Συμβούλιο έλαβε

την ακολουθη ανακοίνωση:

Κατά την κατάθεση των κυρωτικών εγγράφων των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δήλωσε ότι οι συνθήκες αυτές εφαρ
μόζονται επίσης στο Land του Βερολίνου. Δήλωσε, ταυτόχρονα, ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα και
οι υποχρεώσεις της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά το
Βερολίνο. Δεδομένου ότι η πολιτική αεροπορία ανήκει σε τομέα όπου τα κράτη αυτά επεφύλαξαν
ρητά τις αρμοδιότητές τους για το Βερολίνο, και έπειτα από διαβουλεύσεις με τις κυβερνήσεις τους,
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καθιστά γνωστό ότι η οδηγία του Συμβουλίου για τους ναύλους των
τακτικών αεροπορικών γραμμών μεταξύ κρατών μελών και η απόφαση του Συμβουλίου για την
κατανομή της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ αερομεταφορέων στις τακτικές αεροπορικές γραμ
μές μεταξύ κρατών μελών και για την πρόσβαση των αερομεταφορέων σε δρομολόγια τακτικών
αεροπορικών γραμμών μεταξύ κρατών μελών δεν αφορούν το Land του Βερολίνου, και ότι, επίσης,
ο κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κανόνων
ανταγωνισμού που πρέπει να εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις αεροπορικών μεταφορών καθώς και ο
κανονισμος του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε

ορισμενες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των αεροπορικών
μεταφορών δεν ισχύουν για το Land του Βερολίνου.

/
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