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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Την 1η Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

την ανωτέρω πρόταση. Η πρόταση αυτή αποτελεί τμήμα της λεγόμενης «δέσμης για τους 

αερολιμένες», ένα σύνολο τριών νομοθετικών προτάσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες και στη βελτίωση των επιδόσεων τους από 

άποψη αποτελεσματικότητας, ποιότητας και ανθεκτικότητας. Γενικός στόχος της παρούσας 

πρότασης είναι να εξασφαλισθεί βέλτιστη κατανομή και χρήση των χρονοθυρίδων στους 

αερολιμένες που παρουσιάζουν συμφόρηση διασφαλίζοντας την ενίσχυση των μηχανισμών 

κατανομής και χρήσης των χρονοθυρίδων και την αποτελεσματική εφαρμογή τους και προωθώντας 

τον θεμιτό ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα μεταξύ αερομεταφορέων. Τροποποιεί τον 

κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά με τους κοινούς 

κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες, την επί 

του παρόντος βασική πράξη που θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες κατανομής των 

χρονοθυρίδων στους αερολιμένες της ΕΕ. 
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II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 
Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

 
– καθιέρωση της δυνατότητας προσφυγής στη δευτερογενή εμπορία χρονοθυρίδων και 

ενίσχυση του ανταγωνισμού, 

– ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδικασία κατανομής χρονοθυρίδων και της ανεξαρτησίας των 

συντονιστών χρονοθυρίδων, 

– ένταξη του καθεστώτος κατανομής των χρονοθυρίδων στη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού 

συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός), 

– τροποποίηση του «κανόνα του 80/20» και καθορισμός σειράς χρονοθυρίδων και προσφυγή 

στο σύστημα των αερολιμενικών τελών προκειμένου να αποθαρρυνθεί η καθυστερημένη 

επιστροφή χρονοθυρίδων στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης. 

 
III. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Η Ομάδα «Αεροπορικές Μεταφορές» (στο εξής: «Ομάδα») άρχισε την εξέταση της πρότασης κατά 

τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας τον Ιούνιο του 2012. Σύμφωνα με τη διοργανική προσέγγιση 

για τις αξιολογήσεις αντικτύπου, η Ομάδα συζήτησε επίσης και αποτίμησε την αξιολόγηση 

επιπτώσεων της Επιτροπής. 1 

 
Μετά τις διεξοδικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες συνεδριάσεις της Ομάδας, η 

Προεδρία τροποποίησε αρκετές διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής προκειμένου να ληφθούν 

υπόψη οι παρατηρήσεις των αντιπροσωπιών. Το αιτιολογικό δεν έχει ακόμη εξετασθεί και θα 

πρέπει να προσαρμοσθεί στο κείμενο της γενικής προσέγγισης σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 
Στις 18 Οκτωβρίου 2012 υποβλήθηκε στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) το 

σχέδιο γενικού προσανατολισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης ορισμένες 

αντιπροσωπίες εξέφρασαν γενικά την υποστήριξή τους στο συμβιβαστικό κείμενο της Προεδρίας, 

ενώ άλλες αντιπροσωπίες επανέλαβαν τις ανησυχίες τους για ορισμένα ζητήματα και παρουσίασαν 

νέες συντακτικές προτάσεις. Η Προεδρία έλαβε υπό σημείωση τις ανησυχίες των αντιπροσωπιών 

και, προκειμένου να επιλύσει ορισμένα εκκρεμή ζητήματα και να διευκολύνει την επίτευξη γενικού 

προσανατολισμού, έκανε δεκτές ορισμένες από τις προτάσεις που παρουσίασαν οι αντιπροσωπίες.  

                                                 
1 Βελτίωση της νομοθεσίας: Διοργανική κοινή προσέγγιση για την αξιολόγηση αντικτύπου 

(ΑΑ) έγγρ. 14901/05 JUR 486 COMPET 263. 
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Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο 

Συμβουλίου, καθώς ορισμένες αντιπροσωπίες και η Επιτροπή διατηρούν τις επιφυλάξεις τους ως 

προς το κείμενο. Στο αγγλικό κείμενο, οι αλλαγές στο Παράρτημα της παρούσας έκθεσης σε σχέση 

με το Παράρτημα της έκθεσης στην ΕΜΑ εμφαίνονται με παχείς χαρακτήρες και διαγραφή. 

 
IV. ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΖΗΤΗΜΑ 

 
Παρά την εντατική εργασία όλων προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνημένο κείμενο, κάποια 

ζητήματα εξακολουθούν να εκκρεμούν. 

 
Δευτερογενής εμπορία (άρθρο 13, υποσημειώσεις 60-69) 

 
Για να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη κινητικότητα των χρονοθυρίδων, στην πρόταση της Επιτροπής 

προτείνεται η αγοραπωλησία χρονοθυρίδων από τις αεροπορικές εταιρείες. Επί αρκετό διάστημα 

λειτουργεί στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου μια «αγορά» χρονοθυρίδων αερολιμένα και η 

πρόταση της Επιτροπής προτίθεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη γενίκευση αυτής της 

αγοράς σε ολόκληρη την ΕΕ.  

 
Στην ΕΜΑ η Επιτροπή τόνισε ότι, μαζί με τη χρήση των χρονοθυρίδων και το μέγεθος της σειράς 

χρονοθυρίδων, η δευτερογενής εμπορία αποτελεί ένα από τα τρία βασικά θέματα που βρίσκονται στο 

επίκεντρο αυτής της πρότασης. Η Επιτροπή εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τους 

περιορισμούς που πρότεινε η ΓΑ, υποστηριζόμενη από τις ΒΛ, ΓΕ, ΔΑ, ΕΛ, ΙΣ και ΠΡ (υποσημείωση 

62). Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, η δευτερογενής εμπορία δεν θα οδηγήσει στην απώλεια των 

περιφερειακών γραμμών· άλλοι είναι οι παράγοντες που τις απειλούν. Η Επιτροπή, μαζί με τις BE, IT, 

ΚΧ και ΗΒ, τόνισε ότι η δευτερογενής εμπορία θα πρέπει να εφαρμοστεί ομοιόμορφα στην ΕΕ έτσι 

ώστε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγορά και ότι οι ανωτέρω περιορισμοί 

ενέχουν τον κίνδυνο να κατακερματίσουν την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. 

 
Η ΔΑ επανέλαβε την πρότασή της για ρήτρα «de minimis» (υποσημείωση 61), όπου οι χρονοθυρίδες θα 

μπορούν να πωλούνται μόνο εάν λειτουργούν δύο πτήσεις επιστροφής στην ίδια γραμμή, την ίδια 

ημέρα. Η πρόταση της ΔΑ επιχειρεί να ανταποκριθεί σε ανησυχίες που αφορούν τον δυνητικά αρνητικό 

αντίκτυπο τον οποίο θα μπορούσε να έχει η δευτερογενής εμπορία στις περιφερειακές πτήσεις και στη 

σύνδεση με μεγάλους κεντρικούς αερολιμένες εν γένει, δεδομένου ότι είναι πιθανό οι αεροπορικές 

εταιρείες να ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν τις χρονοθυρίδες που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας 

για επικερδέστερες γραμμές (συνήθως μεγάλων αποστάσεων) εις βάρος των, οικονομικά λιγότερο 

αποδοτικών, συντομότερων δρομολογίων.  
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Οι ΓΕ, ΛΕ και ΗΒ εξακολουθούν να διαφωνούν με έναν τέτοιο όρο. Η ΙΤ πρότεινε ως 
συμβιβαστική λύση να διευκρινιστούν τα είδη των γραμμών για τις οποίες θα μπορούσε να ισχύσει 
η ρήτρα «de minimis». 
 
Η ΔΑ διατήρησε επίσης την πρότασή της οι χρονοθυρίδες που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας να 
μην μισθώνονται σε άλλους αερομεταφορείς για τουλάχιστον δύο περιόδους προγραμματισμού, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανησυχίες περί πιθανής κερδοσκοπικής χρήσης των 
χρονοθυρίδων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας. Για τους ίδιους λόγους, οι ΔΑ και ΙΤ εκτιμούν 
ότι όλες οι νεοαποκτηθείσες χρονοθυρίδες δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας για 
δύο ισοδύναμες περιόδους προγραμματισμού. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν λιγότερο 
περιοριστική σχετικά, και προέβλεπε η απαγόρευση εμπορίας για την προαναφερθείσα περίοδο να 
ισχύει μόνο για τις χρονοθυρίδες που έχουν αποκτηθεί από νεοεισερχόμενους.  
 
Επιπλέον, το ΗΒ εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την τελευταία πρόταση των παραγράφων 5 και 7. 
Το ΗΒ θεωρεί ότι οι χρονοθυρίδες θα εξακολουθούν να τελούν υπό καθεστώς νεοεισερχόμενου και 
ότι η εν λόγω πρόταση προκαλεί τον ανεπιθύμητο εξαναγκασμό μιας αερογραμμής να χρησιμοποιεί 
μια εκ νέου χρονισμένη χρονοθυρίδα για διάστημα έως επτά μηνών. Οι ΓΕ και ΓΑ πρότειναν ένα 
συμβιβαστικό κείμενο το οποίο περιορίζει την υποχρέωση των αερομεταφορέων να λειτουργούν τις 
εκ νέου χρονισμένες χρονοθυρίδες μόνο για την περίοδο για την οποία έχουν κατανεμηθεί στο 
πλαίσιο της εκάστοτε περιόδου προγραμματισμού.  
 
V. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Τοπικές κατευθύνσεις (άρθρο 8 παράγρ. 4 υποσημείωση 38, άρθρο 9 παράγρ. 8 υποσημείωση 42) 
 
Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε ότι τα κράτη μέλη μπορούν να υιοθετούν τοπικές 
κατευθυντήριες γραμμές αφού λάβουν συμβουλευτική γνώμη από την επιτροπή συντονισμού, υπό 
τον όρο ότι η Επιτροπή θα έχει ενημερωθεί και δεν θα έχει εκφράσει διαφωνία για την υιοθέτησή 
τους εντός τριών μηνών. Στην ΕΜΑ, η μεγάλη πλειονότητα των αντιπροσωπιών εισηγήθηκαν να 
διαγραφούν τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4, προτιμώντας το περιεχόμενο των τοπικών 
κατευθύνσεων να είναι λιγότερο κατευθυνόμενο. Το πρώτο εδάφιο προέβλεπε ότι οι ανωτέρω 
τοπικές κατευθύνσεις θα μπορούσαν να αφορούν την κατανομή των χρονοθυρίδων, την 
παρακολούθηση της χρήσης τους ή την τροποποίηση του μεγέθους της σειράς χρονοθυρίδων. Το 
δεύτερο εδάφιο προέβλεπε τρεις συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή θα μπορούσε 
να απορρίψει την υιοθέτηση τοπικών κατευθυντήριων γραμμών από έναν αερολιμένα. Το ΗΒ και η 
Επιτροπή διαφωνούν με τη διαγραφή. Εκτιμούν ότι οι διατάξεις αυτές είναι σημαντικές για τη 
συμπλήρωση του προηγούμενου εδαφίου και για να διευκρινιστεί το πιθανό περιεχόμενο και οι 
όροι υιοθέτησης των τοπικών κατευθύνσεων.
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Απόσυρση χρονοθυρίδων λόγω καταχρηστικής χρήσης (άρθρο 9 παράγρ. 5, υποσημείωση 41) 
 
Η ΓΕ, υποστηριζόμενη από την ΓΑ, θα επιθυμούσε να είναι προαιρετική η υποχρέωση του 

συντονιστή να αποσύρει τις χρονοθυρίδες εάν μια αεροπορική εταιρεία επιτρέπει σε άλλη 

αεροπορική εταιρεία να χρησιμοποιεί τις χρονοθυρίδες της χωρίς να ανταποκρίνεται στους όρους 

του άρθρου 9, παράγρ. 5. Οι αντιπροσωπίες αυτές εκτιμούν ότι, εάν συντρέχουν δικαιολογημένες 

περιστάσεις, θα πρέπει να μπορεί να συγχωρείται η καταχρηστική χρήση. Η ΓΕ, υποστηριζόμενη 

από τις ΚΧ, προτείνουν εναλλακτική διατύπωση η οποία παρέχει στον συντονιστή τη δυνατότητα 

να προβαίνει σε συστάσεις για τις κυρώσεις που θα μπορούσαν να επιβάλουν οι εθνικές αρχές σε 

αυτή την περίπτωση.  

 
Τέλη κράτησης χρονοθυρίδων (άρθρο 11, υποσημειώσεις 54 και 59) 

 
Το συμβιβαστικό κείμενο της Προεδρίας για το άρθρο 11 παράγρ. 1 προβλέπει ότι, εφόσον ζητηθεί 

από τον φορέα διαχείρισης αερολιμένα, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιεί το 

σύστημα των αερολιμενικών τελών για να τιμωρήσει τις αεροπορικές εταιρείες για την 

καθυστερημένη επιστροφή χρονοθυρίδων στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης. Οι ΤΣ, ΗΒ και η 

Επιτροπή προτιμούν η απόφαση αυτή να λαμβάνεται από τον φορέα διαχείρισης αερολιμένα χωρίς 

εμπλοκή των κρατών μελών. 

 
Η ΓΕ προτείνει ο συντονιστής να μην υποχρεώνεται να στέλνει στον φορέα διαχείρισης αερολιμένα 

όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του τέλους κράτησης χρονοθυρίδων και 

απλώς να διασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες τις οποίες έχει στη διάθεσή του έχουν 

διαβιβασθεί στον φορέα διαχείρισης αερολιμένα.  

 
Χρονοθυρίδες που ακυρώνονται λόγω επίσημης αργίας (άρθρο 10 παράγρ. 4α, υποσημείωση 48) 

Συμφωνήθηκε στην ΕΜΑ να προστεθεί η φράση «και προσδιορίσιμου μέρους σειράς 

χρονοθυρίδων» στο κείμενο του άρθρου 10 παράγρ. 4· συνεπώς, οι ΓΑ, ΚΧ και ΗΒ προτείνουν να 

διαγραφεί το άρθρο 10 παράγρ. 4α το οποίο είναι πλέον περιττό. Η παράγραφος ήταν απαραίτητη 

για να δίνει τη δυνατότητα στους αερομεταφορείς να επιστρέφουν στο κοινό σύστημα 

εκμετάλλευσης τις χρονοθυρίδες που ακυρώνονται λόγω αργιών, όμως με την προσθήκη της πιο 

πάνω διατύπωσης αυτό δεν είναι πια απαραίτητο δεδομένου ότι οι ακυρώσεις αυτές μπορούν να 

καλυφθούν από τη δυνατότητα που παρέχεται στους αερομεταφορείς να επιστρέφουν μέρη σειρών 

και να εξακολουθούν να μπορούν να διατηρήσουν τα ιστορικά τους δικαιώματα για ολόκληρη τη 

σειρά. 



15282/12  ΕΠ,ΤΛ,ΠΧΚ,ΜΑΚ/νικ 6 
 DG E 2A EL 

Άλλες ανησυχίες και επιφυλάξεις των αντιπροσωπιών περιγράφονται στις υποσημειώσεις του 

Παραρτήματος Ι της παρούσας έκθεσης. 

 

Το ΗΒ διατηρεί επιφύλαξη κοινοβουλευτικής εξέτασης. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιφυλάσσεται να λάβει θέση για τη συμβιβαστική πρόταση στο σύνολό 

της. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι το κείμενο της Προεδρίας περιορίζει τα οφέλη που 

διαπιστώνει η Επιτροπή στην πρότασή της από την κινητικότητα των πολιτών (24 εκατομμύρια 

πρόσθετοι επιβάτες ετησίως και οικονομικά οφέλη ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 

2012-2025). Οι βασικές επιφυλάξεις αφορούν το 85/15 και τη χρήση των χρονοθυρίδων εν γένει, 

τον μηχανισμό κράτησης χρονοθυρίδων και τους πιθανούς περιορισμούς που παρεμποδίζουν τη 

δευτερογενή εμπορία. Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά και με άλλα θέματα: τη διαφάνεια στον 

συντονισμό και στη διαδικασία κατανομής χρονοθυρίδων· τη συμφωνία μεταξύ χρονοθυρίδων και 

σχεδίων πτήσης· τις σχέσεις με τρίτες χώρες· τη διαγραφή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και τις 

παραπομπές σε συστάσεις/οδηγίες/κατευθύνσεις σε σχέση με τα εκτελεστικά μέτρα.  

  

Επιπλέον, η Επιτροπή εκτιμά επίσης ότι ορισμένες από τις μεταβολές που προτείνονται στο κείμενο 

της Προεδρίας αφορούν μεταβολές στο κωδικοποιημένο μέρος της πρότασης. Σύμφωνα με την 

Επιτροπή, μεταβολές αυτού του είδους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Διοργανικής 

Συμφωνίας για μια πιο διαρθρωμένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων 

(2002/C 77/01). Κατά συνέπεια, όταν η Επιτροπή δεν έχει προτείνει μεταβολές στο 

κωδικοποιημένο μέρος, θα δέχεται, κινούμενη στο πνεύμα της προαναφερθείσας Διοργανικής 

Συμφωνίας, μόνο τις τροποποιήσεις εκείνες οι οποίες αποδείχθηκαν στη διάρκεια της νομοθετικής 

διαδικασίας απαραίτητες για λόγους συνοχής και σαφήνειας. 

 

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση τα ανωτέρω, καλείται το Συμβούλιο, στη σύνοδό του στις 29 Οκτωβρίου 2012, να 

εξετάσει το κείμενο ως έχει στο Παράρτημα Ι της έκθεσης, να επιλύσει τα εναπομείναντα εκκρεμή 

ζητήματα, να υιοθετήσει μια γενική προσέγγιση και να εγγράψει στα πρακτικά του τη δήλωση που 

παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της έκθεσης. 

 

 

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

      2011/0391 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής των χρονοθυρίδων στους αερολιμένες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

(Αναδιατύπωση) 

 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 

παράγραφος 2, 

 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

 

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, 

 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών3, 

 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

                                                 
2 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
3 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

 
(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993, σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες κατανομής των χρονοθυρίδων στους κοινοτικούς αερολιμένες4, έχει 

τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς5. Δεδομένου ότι θα υπάρξουν και άλλες 

τροποποιήσεις είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας. 

 
(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 έχει συντελέσει αποφασιστικά στην υλοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς αερομεταφορών και στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών 

της και τρίτων χωρών, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στους κορεσμένους αερολιμένες της 

Ένωσης σύμφωνα με αντικειμενικούς, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες. 

 
(3) Ωστόσο, υφίσταται αυξανόμενη ανισορροπία ανάμεσα στην επέκταση του συστήματος 

αερομεταφορών στην Ευρώπη και των δυνατοτήτων των υποδομών ορισμένων αερολιμένων να 

ανταποκριθούν σε αυτή τη ζήτηση. Αυτό έχει ως συνέπεια τη συμφόρηση σε όλο και 

περισσότερους αερολιμένες στην Ένωση. 

 
(4) Το σύστημα κατανομής διαθέσιμων χρονοθυρίδων που καθιερώθηκε το 1993 δεν εξασφαλίζει 

βέλτιστη κατανομή και χρήση των χρονοθυρίδων και, επομένως, της αερολιμενικής 

χωρητικότητας. Με δεδομένη την αυξανόμενη συμφόρηση στους αερολιμένες και την 

περιορισμένη ανάπτυξη νέων μεγάλων αερολιμενικών υποδομών, οι χρονοθυρίδες συνιστούν 

σπανίζοντα πόρο. Η πρόσβαση στους πόρους αυτούς είναι καίριας σημασίας για την παροχή 

υπηρεσιών αερομεταφορών και για τη διατήρηση όρων πραγματικού ανταγωνισμού. Προς τον 

σκοπό αυτό, η κατανομή και η χρήση των χρονοθυρίδων θα πρέπει να καταστεί πιο 

αποτελεσματική με την καθιέρωση αγορακεντρικών μηχανισμών, την εγγύηση ότι οι μη 

χρησιμοποιημένες χρονοθυρίδες θα τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων αερομεταφορέων 

το συντομότερο δυνατόν και με διαφανή τρόπο και με την ενίσχυση των βασικών αρχών του 

συστήματος, τόσο για την κατανομή και τη διαχείριση όσο και για τη χρήση των χρονοθυρίδων. 

Ταυτόχρονα, μολονότι οι ιστορικές χρονοθυρίδες ανταποκρίνονται στην αναγκαιότητα 

σταθερότητας των ωραρίων των αεροπορικών εταιρειών, κατά τη μελλοντική αξιολόγηση της 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο βαθμιαίας 

καθιέρωσης άλλων αγορακεντρικών μηχανισμών, όπως η απόσυρση των ιστορικών 

χρονοθυρίδων και η δημοπράτησή τους.  

                                                 
4 ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σ. 1.  
5 Βλ. παράρτημα I. 
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(5) Είναι αναγκαίο επομένως να τροποποιηθεί το σύστημα κατανομής των χρονοθυρίδων στους 

αερολιμένες της Ένωσης. 

 
(6) Η κατανομή των χρονοθυρίδων στους κορεσμένους αερολιμένες πρέπει να εξακολουθήσει να 

βασίζεται σε αντικειμενικούς και διαφανείς κανόνες, με τους οποίους δεν εισάγονται 

διακρίσεις. 

 
(7) Το ισχύον σύστημα κατανομής χρονοθυρίδων πρέπει να προσαρμοστεί στην εξέλιξη των 

μηχανισμών της αγοράς που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους αερολιμένες για τη μεταβίβαση 

ή την ανταλλαγή χρονοθυρίδων. Στην ανακοίνωσή της τής 30ής Απριλίου 2008 σχετικά με 

την εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 95/93 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του 

διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες6, η Επιτροπή ανέλαβε να 

υποβάλει σχετική πρόταση εάν προκύψει ανάγκη αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας 

για λόγους ανταγωνισμού ή άλλους.  

 
(8) Η πείρα έχει δείξει ότι η δευτερογενής εμπορία χρονοθυρίδων, δηλαδή η ανταλλαγή 

χρονοθυρίδων με χρηματική ή άλλη αντιστάθμιση, δεν διέπεται από ομοιόμορφο και 

συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να περιέχει εγγυήσεις διαφάνειας και διαφύλαξης 

του ανταγωνισμού. Είναι επομένως αναγκαία η ρύθμιση της δευτερογενούς εμπορίας των 

χρονοθυρίδων στην Ένωση.  

 
(9) Η διαφάνεια των πληροφοριών είναι βασικό στοιχείο διασφάλισης της αντικειμενικότητας 

της διαδικασίας κατανομής χρονοθυρίδων.  

 
(10) Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις οι οποίες να επιτρέπουν την είσοδο νέων αερομεταφορέων 

στην αγορά της Ένωσης. Η πείρα δείχνει ότι με τον ισχύοντα ορισμό του νεοεισερχόμενου 

αερομεταφορέα δεν επιτεύχθηκε πλήρης προώθηση του ανταγωνισμού και ότι ο ορισμός 

πρέπει επομένως να τροποποιηθεί. Είναι αναγκαίο άλλωστε να καταπολεμηθεί η κατάχρηση, 

με περιορισμό της δυνατότητας ενός αερομεταφορέα να αποκτά την ιδιότητα του 

νεοεισερχομένου εάν τη συγκεκριμένη ημέρα, μαζί με τη μητρική εταιρεία, τις θυγατρικές 

του ή τις θυγατρικές της μητρικής εταιρείας, κατέχει άνω του 10% του συνολικού αριθμού 

χρονοθυρίδων σε δεδομένο αερολιμένα. Επίσης, ένας αερομεταφορέας δεν πρέπει να 

θεωρείται νεοεισερχόμενος εάν έχει μεταφέρει χρονοθυρίδες που του έχουν κατανεμηθεί ως 

νεοεισερχομένου, ώστε να μπορεί να επικαλεσθεί και πάλι αυτή την ιδιότητα. 

                                                 
6 COM(2008)227. 
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(11) Κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί η προτεραιότητα που δίνεται σε αερομεταφορέα ο οποίος 
ζητεί σειρά χρονοθυρίδων σε αερολιμένα για τακτική επιβατική γραμμή χωρίς ενδιάμεσο 
σταθμό μεταξύ του αερολιμένα αυτού και περιφερειακού αερολιμένα, εφόσον η περίπτωση 
αυτή καλύπτεται ήδη από την προτεραιότητα που παρέχεται σε αερομεταφορέα ο οποίος 
ζητεί σειρά χρονοθυρίδων σε αερολιμένα για τακτική επιβατική γραμμή χωρίς ενδιάμεσο 
σταθμό μεταξύ δύο αερολιμένων της Ένωσης.  

 
(12) Αρμόζει επίσης να αποφεύγονται καταστάσεις κατά τις οποίες, ελλείψει χρονοθυρίδων, 

κατανέμονται άνισα τα οφέλη που προκύπτουν από την απελευθέρωση της αγοράς και 
στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός. 

 
(13) Η πρόοδος που σημειώνεται στην εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού έχει σημαντική 

επίπτωση στη διαδικασία κατανομής των χρονοθυρίδων. Η εφαρμογή μηχανισμών 
επιδόσεων, σύμφωνα με τους οποίους οι αερολιμένες, οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
και οι χρήστες του εναέριου χώρου υπόκεινται σε κανόνες εποπτείας και βελτίωσης των 
επιδόσεων, και η λειτουργία διαχείρισης του δικτύου, στηριζόμενη στη συγκρότηση 
ευρωπαϊκού δικτύου διαδρομών και σε κεντρική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, 
επιβάλλουν επικαιροποίηση των κανόνων κατανομής των χρονοθυρίδων. Είναι επομένως 
αναγκαίο να διαμορφωθεί κατάλληλο πλαίσιο που θα καθιστά δυνατή τη συμμετοχή του 
διαχειριστή δικτύου, του οργάνου αξιολόγησης των επιδόσεων και των εθνικών εποπτικών 
αρχών στη διαδικασία καθορισμού της αερολιμενικής χωρητικότητας και των παραμέτρων 
συντονισμού. Πρέπει επίσης να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία αερολιμένων για όσους εξ 
αυτών παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το δίκτυο αυτό, προκειμένου το δίκτυο να μπορεί να 
αντιδρά καλύτερα σε καταστάσεις κρίσης.  

 
(14) Πρέπει να εξασφαλισθεί καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ σχεδίων πτήσης και χρονοθυρίδων με 

σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση της αερολιμενικής χωρητικότητας και τη βελτίωση της 
χρονικής ακρίβειας των πτήσεων. 

 
(15) Το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τον συντονισμένο αερολιμένα με ευκολίες 

προγραμματισμού οφείλει να μεριμνά για τον διορισμό ενός υπευθύνου προγραμματισμού ή 
ενός συντονιστή του οποίου η αντικειμενικότητα να είναι αδιαμφισβήτητη. Προς τον σκοπό 
αυτό, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των συντονιστών. Είναι επομένως σκόπιμο να προβλεφθεί 
η ανεξαρτησία τους από άποψη νομική, οργανωτική, λήψης αποφάσεων και δημοσιονομική 
έναντι κάθε ενδιαφερομένου, του κράτους μέλους και των εξαρτώμενων οργάνων από αυτό 
το κράτος μέλος. Για να μην θίγεται η δραστηριότητα του συντονιστή από την έλλειψη 
ανθρώπινων, τεχνικών ή οικονομικών πόρων ή εμπειρογνωμοσύνης, το κράτος μέλος οφείλει 
να μεριμνά ώστε ο συντονιστής να διαθέτει τους πόρους που του επιτρέπουν να 
διεκπεραιώνει τις δραστηριότητές του. 
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(16) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν συμπληρωματικές υποχρεώσεις για τους αερομεταφορείς όσον 
αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών στους συντονιστές. Πρέπει να προβλεφθούν πρόσθετες 
κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης ή διαβίβασης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Για 
τους ενταγμένους στο δίκτυο αερολιμένες, οι αερομεταφορείς πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 
κοινοποιούν τις προθέσεις τους όσον αφορά τις πτήσεις ή άλλες συναφείς πληροφορίες που ζητεί 
ο υπεύθυνος προγραμματισμού ή ο συντονιστής.  

 
(17) Η Ένωση κρίνεται σκόπιμο να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ συντονιστών και υπευθύνων 

προγραμματισμού των χρονοθυρίδων, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν τις ορθές πρακτικές 

τους, με σκοπό, την κατάλληλη στιγμή, να δημιουργηθεί η θέση Ευρωπαίου συντονιστή.  

 
(18) Αερολιμένας είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί συντονισμένος, εφόσον τηρούνται οι αρχές της 

διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων και οι όροι του παρόντος 

κανονισμού .  

 
(19) Η απόφαση για τον συντονισμό ενός αερολιμένα πρέπει να λαμβάνεται βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων από το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τον αερολιμένα αυτό. Με δεδομένη την 

πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και στη λειτουργία 

του διαχειριστή δικτύου, είναι χρήσιμο να ευθυγραμμιστούν οι μέθοδοι αξιολόγησης της 

αερολιμενικής χωρητικότητας, για να εξασφαλισθεί καλύτερη λειτουργία του ευρωπαϊκού 

δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.  

 
(20) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί διαδικασία με την οποία κράτος μέλος να αποφασίζει να 

μεταβάλει τον χαρακτηρισμό συντονισμένου αερολιμένα ή αερολιμένα με ευκολίες 

προγραμματισμού σε αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού ή σε αερολιμένα χωρίς ιδιαίτερο 

χαρακτηρισμό, αντίστοιχα. 

 
(21) Η διάρκεια ισχύος μιας σειράς χρονοθυρίδων πρέπει να περιορίζεται στην περίοδο 

προγραμματισμού για την οποία χορηγείται. Την προτεραιότητα στην κατανομή σειράς 

χρονοθυρίδων, ακόμη και των ιστορικών, χορηγεί ή επιβεβαιώνει ο συντονιστής. 

 
(22) Είναι αναγκαίο να διατηρηθούν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ειδικές διατάξεις για τη 

διατήρηση επαρκών δρομολογίων εσωτερικού που εξυπηρετούν τις περιφέρειες του 

συγκεκριμένου κράτους μέλους ή κρατών μελών όταν έχει επιβληθεί υποχρέωση παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας. 
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(23) Όταν είναι δυνατόν να συνεκτιμώνται οι περιβαλλοντικές πτυχές στις παραμέτρους συντονισμού και 

η εξυπηρέτηση των περιφερειών εξασφαλίζεται πλήρως με υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας, εκ πείρας δεν έχει αποδειχθεί η χρησιμότητα τοπικών κανόνων. Εξάλλου, δεν αποκλείεται 

οι κανόνες αυτοί να οδηγούν σε διακρίσεις στην κατανομή των χρονοθυρίδων. Συνεπώς, αρμόζει να 

περιοριστεί η δυνατότητα προσφυγής σε τοπικούς κανόνες. Όλοι οι τεχνικοί, επιχειρησιακοί, 

περιβαλλοντικοί περιορισμοί και οι περιορισμοί ως προς τις επιδόσεις που πρέπει να εφαρμόζουν οι 

συντονιστές ή οι υπεύθυνοι προγραμματισμού πρέπει να καθορίζονται στις παραμέτρους 

συντονισμού. Η προσφυγή στους τοπικούς κανόνες θα περιοριστεί συνεπώς στην εποπτεία της 

χρήσης των χρονοθυρίδων και στη δυνατότητα περιστολής του μήκους των χρονοθυρίδων στις 

περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Για να προωθηθεί η καλύτερη αξιοποίηση της 

αερολιμενικής χωρητικότητας, κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθούν δύο βασικές αρχές στην κατανομή 

χρονοθυρίδων, οι οποίες είναι ο καθορισμός της σειράς χρονοθυρίδων και ο υπολογισμός των 

ιστορικών χρονοθυρίδων. Παράλληλα, η ευελιξία που παρέχεται στους αερομεταφορείς πρέπει να 

πλαισιωθεί καλύτερα ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 

στα διάφορα κράτη μέλη. Αρμόζει επομένως να ενθαρρυνθεί η καλύτερη αξιοποίηση της 

αερολιμενικής χωρητικότητας. 
 
(24) Για να μπορούν οι αερομεταφορείς να προσαρμόζονται σε καταστάσεις επιτακτικής ανάγκης, όπως 

αισθητή πτώση της κίνησης ή οικονομική κρίση που θίγει σοβαρά τη δραστηριότητα των 

αερομεταφορέων, οι οποίες επηρεάζουν μεγάλο μέρος της περιόδου προγραμματισμού, πρέπει η 

Επιτροπή να είναι σε θέση να λαμβάνει έκτακτα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των μέτρων 

που πρέπει να λαμβάνονται στους συντονισμένους αερολιμένες. Τα μέτρα αυτά θα επιτρέπουν στους 

αερομεταφορείς να διατηρούν την προτεραιότητα στην κατανομή των ιδίων σειρών για την επόμενη 

περίοδο προγραμματισμού, ακόμη και εάν δεν επιτυγχάνεται το ποσοστό του 85%. 
 
(25) Ο ρόλος της συντονιστικής επιτροπής πρέπει να ενισχυθεί διττά. Αφενός, ο διαχειριστής δικτύου, το 

όργανο αξιολόγησης των επιδόσεων και η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να καλούνται να 

παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της επιτροπής. Αφετέρου, στο πλαίσιο των αποστολών της, η 

συντονιστική επιτροπή θα μπορούσε να υποβάλλει προτάσεις ή να παρέχει συμβουλές στον 

συντονιστή ή/και στο κράτος μέλος για κάθε θέμα σχετικό με τη χωρητικότητα αερολιμένα, ιδίως 

όσον αφορά την εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και τη λειτουργία του ευρωπαϊκού 

δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Η επιτροπή πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 

γνωμοδοτεί στο όργανο αξιολόγησης των επιδόσεων και στην εθνική εποπτική αρχή σχετικά με τη 

σύνδεση των παραμέτρων συντονισμού με τους κύριους δείκτες επιδόσεων που προτείνονται στους 

παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. 
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(26) Η πείρα δείχνει ότι σημαντικός αριθμός χρονοθυρίδων επιστρέφονται καθυστερημένα στο 

κοινό σύστημα εκμετάλλευσης και δεν είναι δυνατόν να ανακατανεμηθούν αποτελεσματικά. 

Είναι επομένως σκόπιμο να ενθαρρυνθεί ο φορέας διαχείρισης αερολιμένα να χρησιμοποιεί 

το σύστημα αερολιμενικών τελών για να αποθαρρύνει αυτού του είδους τη συμπεριφορά. Με 

την προσφυγή στον εν λόγω μηχανισμό ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα δεν πρέπει, 

ωστόσο, να αποθαρρύνει την πρόσβαση στην αγορά ή την προσφορά δρομολογίων από τους 

αερομεταφορείς. 

 

(27) Είναι ευκταίο οι τρίτες χώρες να επιφυλάσσουν στους ενωσιακούς μεταφορείς ισοδύναμη 

μεταχείριση. 

 

(28) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να θίγει τους κανόνες 

ανταγωνισμού της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και, ιδίως 

τα άρθρα 101, 102 και 106 αυτής. 

 

(29) [...].7  
 

(30) Για να διευκρινιστούν οι μέθοδοι εκπόνησης μελέτης για τη χωρητικότητα και τη ζήτηση, η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή σε ό,τι αφορά [περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής]. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 

ακόμη και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 

 

(31) Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να μεριμνά 

για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

 

                                                 
7  Ο τρόπος με τον οποίο θα περιληφθεί στο κείμενο το θέμα του Γιβραλτάρ θα εξαρτηθεί από 

τα αποτελέσματα των συζητήσεων μεταξύ της Ισπανίας και του ΗΒ. 
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(32) Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού, κρίνεται σκόπιμο να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι 

αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη 

θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 

της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή 8. 

 

(33) Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να ακολουθείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων που 

αφορούν τη δημιουργία θέσης Ευρωπαίου συντονιστή, το υπόδειγμα της ετήσιας έκθεσης για 

τη δραστηριότητα του συντονιστή και του υπεύθυνου προγραμματισμού και την απόφαση 

λήψης διορθωτικών μέτρων από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σε σχέση με τη διακριτική 

μεταχείριση τρίτης χώρας έναντι των ενωσιακών αερομεταφορέων.  

 

(34) Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει άμεσα εφαρμόσιμες εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης, εφόσον, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις συνδεόμενες με την 

αναγκαιότητα συνέχισης της εξασφάλισης ιστορικών χρονοθυρίδων, αυτό απαιτείται για 

λόγους επιτακτικής ανάγκης.  

 

(35) Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να επανεξεταστεί ύστερα από μια καθορισμένη περίοδο 

ισχύος του προκειμένου να εκτιμηθεί η εφαρμογή του. 

 

(36) Επειδή οι στόχοι του παρόντος κανονισμού – ήτοι η πιο ομοιογενής εφαρμογή της ενωσιακής 

νομοθεσίας για τις χρονοθυρίδες – δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 

μέλη και λόγω της σημασίας που έχει η διασυνοριακή διάσταση των αερομεταφορών, είναι 

δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο ίδιο 

άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων,  

                                                 
8 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13. 
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 
 

Άρθρο 1 

 

Πεδίο εφαρμογής 

 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους αερολιμένες της Ένωσης. 

 

2. [...]9. 

 

 

Άρθρο 2 

 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 

 

1) «χρονοθυρίδα (slot)»: η άδεια συντονιστή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, να 

χρησιμοποιηθεί όλη η αερολιμενική υποδομή που είναι αναγκαία για την άφιξη ή αναχώρηση 

αεροπορικής γραμμής10 σε συντονισμένο αερολιμένα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, 

σύμφωνα με την κατανομή συντονιστή βάσει του παρόντος κανονισμού· 

 

                                                 
9  Ο τρόπος με τον οποίο θα περιληφθεί στο κείμενο το θέμα του Γιβραλτάρ θα εξαρτηθεί από 

τα αποτελέσματα των συζητήσεων μεταξύ της Ισπανίας και του ΗΒ. 
10  Η Προεδρία εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο παρών κανονισμός δεν περιέχει ορισμό 

για την «αεροπορική γραμμή»· υπάρχει σχετικός ορισμός στο άρθρο 2 παράγρ. 4 του 
κανονισμού 1008/2008, όπου εξαιρείται η γενική αεροπορία. 
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2) «νεοεισερχόμενος αερομεταφορέας»: 

 
α) αερομεταφορέας ο οποίος ζητεί χρονοθυρίδα από σειρά χρονοθυρίδων σε αερολιμένα 

για οποιαδήποτε ημέρα, γνωρίζοντας ότι, εάν γίνει δεκτό το αίτημά του, θα διαθέτει 

συνολικά λιγότερες από πέντε χρονοθυρίδες σε αυτόν τον αερολιμένα για τη 

συγκεκριμένη ημέρα· ή 

 
β) αερομεταφορέας ο οποίος ζητεί σειρά χρονοθυρίδων για τακτικό απευθείας επιβατικό 

δρομολόγιο μεταξύ δύο αερολιμένων της Ένωσης όταν δύο το πολύ άλλοι 

αερομεταφορείς εκτελούν το ίδιο τακτικό απευθείας δρομολόγιο μεταξύ αυτών των 

αερολιμένων την ίδια ημέρα, γνωρίζοντας ότι, εάν το αίτημά του γίνει δεκτό, θα 

διαθέτει λιγότερους από εννέα χρόνους χρήσης στον αερολιμένα αυτό τη δεδομένη 

ημέρα για το συγκεκριμένο απευθείας δρομολόγιο· 

 
Αερομεταφορέας ο οποίος, από κοινού με τη μητρική εταιρεία, τις θυγατρικές του ή τις θυγατρικές 

της μητρικής εταιρείας, κατέχει άνω του 10 % του συνολικού αριθμού διαθέσιμων χρονοθυρίδων 

τη συγκεκριμένη ημέρα σε συγκεκριμένο αερολιμένα δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος στον εν λόγω 

αερολιμένα· 

 
[...] (μεταφέρθηκε στο άρθρο 10α (2α)) 

 
3) «περίοδος προγραμματισμού»: η θερινή ή η χειμερινή περίοδος, όπως καθορίζεται στον 

προγραμματισμό των αερομεταφορέων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του κλάδου των 

αεροπορικών μεταφορών σε παγκόσμια κλίμακα· 

 
4) «ενωσιακός αερομεταφορέας»: αερομεταφορέας κάτοχος έγκυρης άδειας εκμετάλλευσης την 

οποία έχει εκδώσει κράτος μέλος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με 

κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα11·  

 
4α) «αρμόδιες για την αδειοδότηση αρχές»: οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγρ. 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών 

γραμμών στην Κοινότητα· 

                                                 
11  ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3. 
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5) «αερομεταφορέας»: αεροπορική εταιρεία κάτοχος έγκυρης άδειας εκμετάλλευσης ή 

ισοδύναμου εγγράφου τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιανουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο 

ή τις 15 Αυγούστου για την επόμενη χειμερινή περίοδο· και  

 

- για τους σκοπούς των άρθρων 6, 9, 10, 11 και 13, ο ορισμός του «αερομεταφορέα» 

περιλαμβάνει επίσης την ιδιωτική αεροπλοΐα· 

 

- για τους σκοπούς των άρθρων 5, 7, 17 και 18, ο ορισμός του αερομεταφορέα 

περιλαμβάνει όλη την πολιτική αεροπλοΐα· 

 

6) «όμιλος αερομεταφορέων»: δύο ή περισσότεροι αερομεταφορείς που εκτελούν κοινές 

πτήσεις, έχουν ενοποιημένη παρουσία ή εκτελούν πτήσεις με κοινό κωδικό για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων αεροπορικών δρομολογίων· 

 

7) «φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας»: κάθε φορέας παροχής υπηρεσιών 

αεροναυτιλίας κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για 

τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 12· 

 

8) «πάροχος επίγειας εξυπηρέτησης»: κάθε πάροχος επίγειας εξυπηρέτησης κατά την έννοια του 

άρθρου […] του κανονισμού αριθ. […] (για την επίγεια εξυπηρέτηση)· ή κάθε άλλος χρήστης 

του αερολιμένα κατά την έννοια του άρθρου […] του κανονισμού αριθ. […] (για την επίγεια 

εξυπηρέτηση), ο οποίος παρέχει επίγεια αυτοεξυπηρέτηση κατά την έννοια του άρθρου […] 

του κανονισμού αριθ. […] (για την επίγεια εξυπηρέτηση)· 

 

9) […];  

 

                                                 
12 ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1. 
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10) «αερολιμένας με ευκολίες προγραμματισμού»: ο αερολιμένας με πιθανά προβλήματα 

συμφόρησης σε ορισμένες περιόδους της ημέρας, της εβδομάδας ή του έτους που μπορούν να 

λύνονται με εθελούσια συνεργασία μεταξύ αερομεταφορέων, στον οποίο έχει διορισθεί ένας 

υπεύθυνος προγραμματισμού για να διευκολύνονται τα δρομολόγια των αερομεταφορέων 

που εκτελούν δρομολόγια ή προτίθενται να εκτελέσουν δρομολόγια από τον εν λόγω 

αερολιμένα· 

 

11) «συντονισμένος αερολιμένας»: οιοσδήποτε αερολιμένας στον οποίο, για την άφιξη ή την 

αναχώρηση αεροπορικού δρομολογίου, αερομεταφορέας ή κάθε άλλος φορέας 

εκμετάλλευσης αεροσκαφών χρειάζεται κατανομή χρονοθυρίδων από τον συντονιστή, με 

εξαίρεση τις κρατικές πτήσεις, τις επείγουσες περιστάσεις13 και τις πτήσεις για 

ανθρωπιστικούς λόγους·  

 

12) «φορέας διαχείρισης αερολιμένα»: φορέας ο οποίος, σε συνδυασμό ή όχι με άλλες 

δραστηριότητες, κατά περίπτωση, έχει ως στόχο, δυνάμει ενωσιακών ή εθνικών νομοθετικών 

ή κανονιστικών διατάξεων ή συμβάσεων, τη διοίκηση και τη διαχείριση των υποδομών 

αερολιμένα και τον συντονισμό και την επίβλεψη των δραστηριοτήτων των διαφόρων 

αερομεταφορέων που εξυπηρετούν τον συγκεκριμένο αερολιμένα· 

 

13) «σειρά χρονοθυρίδων»: τουλάχιστον 5 χρονοθυρίδες για περίοδο προγραμματισμού οι οποίες 

έχουν ζητηθεί για την ίδια ώρα της ίδιας ημέρας της εβδομάδας για διαδοχικές εβδομάδες και 

έχουν χορηγηθεί από τον συντονιστή σε αυτή τη βάση ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, 

έχουν χορηγηθεί για περίπου την ίδια ώρα· 

 

14) «ιδιωτική αεροπλοΐα»: ο κλάδος της γενικής αεροπλοΐας που αφορά την εκμετάλλευση ή τη 

χρήση αεροσκαφών από εταιρείες με σκοπό τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων στο 

πλαίσιο διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, χωρίς πρόσβαση για το 

κοινό εν γένει και με κυβερνήτες πρόσωπα που έχουν τουλάχιστον έγκυρη άδεια εμπορικού 

κυβερνήτη και διαθέτουν ειδικότητα πτήσης με όργανα· 

 

                                                 
13 Η Επιτροπή θεωρεί πως είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί ότι ο όρος «επείγουσες 

περιστάσεις» περιλαμβάνει μόνο την ανάγκη να απογειωθεί ή να προσγειωθεί συγκεκριμένη 
πτήση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
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15) «παράμετροι συντονισμού»: η με επιχειρησιακούς όρους έκφραση της συνολικής διαθέσιμης 

χωρητικότητας ενός αερολιμένα για την κατανομή χρονοθυρίδων ή τις ευκολίες 

προγραμματισμού κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου προγραμματισμού και οι επιχειρησιακοί 

κανόνες για τη χρήση της χωρητικότητας, που αντικατοπτρίζουν όλους τους τεχνικούς, 

επιχειρησιακούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, μεταξύ άλλων σε επείγουσες 

περιστάσεις, που επηρεάζουν την απόδοση της αερολιμενικής υποδομής και των διαφόρων 

υποσυστημάτων της· 

 
16) «σχέδιο πτήσης»: οι ειδικές πληροφορίες που παρέχονται στις μονάδες εξυπηρέτησης της 

εναέριας κυκλοφορίας για προβλεπόμενη πτήση ή προβλεπόμενο τμήμα πτήσης 

αεροσκάφους· 

 
17) «τακτική αεροπορική γραμμή»: σειρά πτήσεων με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008·  

 
18) «προγραμματισμένο έκτακτο δρομολόγιο»: σειρά πτήσεων η οποία δεν αποτελεί τακτική 

αεροπορική γραμμή, αλλά εκτελείται με τέτοια τακτικότητα ή συχνότητα ώστε να αποτελεί 

προφανή συστηματική σειρά, ακόμα και αν οι πτήσεις αυτές δεν εξυπηρετούν πάντοτε την 

ίδια γραμμή· 14 

 
19) «διαχειριστής δικτύου»: ο φορέας που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 6 του 

κανονισμού (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 15· 

 
20) «όργανο αξιολόγησης των επιδόσεων»: ο φορέας που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 11 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004· 

 
21) «εθνική εποπτική αρχή»: ο φορέας ή οι φορείς που ορίζονται ή ιδρύονται από τα κράτη μέλη 

ως εθνική εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004.  

                                                 
14  Θα προστεθεί αιτιολογική παράγραφος στην οποία θα διευκρινίζεται ότι ο ορισμός αυτός 

περιλαμβάνει την «ιδιωτική αεροπλοΐα»: «Τα έκτακτα αεροπορικά δρομολόγια συμβάλλουν 
στην περιφερειακή συνοχή και ανταγωνιστικότητα. Στις περιπτώσεις που φορείς χρησιμοποιούν 
τακτικά θυρίδες για τέτοιου είδους δρομολόγια σε αερολιμένα που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού, ακόμη και εάν τις χρονοθυρίδες αυτές δεν χρησιμοποιούν πάντοτε 
οι ίδιες γραμμές, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα αιτήματα για συνεχιζόμενη χρήση των 
θυρίδων αυτών».  

15  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 20. 
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Καθορισμός αερολιμένων 
 

Άρθρο 3 

 

Όροι διεξαγωγής του συντονισμού ή των ευκολιών προγραμματισμού σε αερολιμένα 

 
1. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να χαρακτηρίσουν αερολιμένα ως αερολιμένα με ευκολίες 

προγραμματισμού ή ως συντονισμένο παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν αερολιμένα ως συντονισμένο, παρά 

μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 3γ. 

 
2. Ένα κράτος μέλος δύναται, ωστόσο, να προβλέπει ότι οποιοσδήποτε αερολιμένας μπορεί να 

χαρακτηριστεί αερολιμένας με ευκολίες προγραμματισμού εφόσον τηρούνται οι αρχές 

διαφάνειας και αντικειμενικότητας, χωρίς να εισάγονται διακρίσεις. 

 
3. Το αρμόδιο κράτος μέλος, όταν το κρίνει αναγκαίο ή εντός ενός έτους, εξασφαλίζει ότι ο 

φορέας διαχείρισης του αερολιμένα ή άλλος αρμόδιος φορέας πραγματοποιεί διεξοδική 

ανάλυση χωρητικότητας και ζήτησης στους μη χαρακτηρισμένους αερολιμένες ή στους 

αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού: 

 
(i) κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης των αερομεταφορέων που εκτελούν περισσότερα 

από τα μισά δρομολόγια σε έναν αερολιμένα ή του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα 

όταν κρίνουν ότι η χωρητικότητα δεν επαρκεί για τις εκτελούμενες ή τις 

προγραμματιζόμενες πτήσεις σε ορισμένες περιόδους· ή 

 
(ii) κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, ιδίως όταν νεοεισερχόμενοι συναντούν σοβαρά 

προβλήματα στην εξασφάλιση δυνατοτήτων προσγείωσης και απογείωσης στον 

συγκεκριμένο αερολιμένα ή όταν ο διαχειριστής δικτύου το δικαιολογεί ως αναγκαίο 

για να εξασφαλισθεί η συνοχή του επιχειρησιακού σχεδίου του αερολιμένα με το 

επιχειρησιακό σχέδιο του δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 677/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2011, για καθορισμό 

λεπτομερών κανόνων εκτέλεσης λειτουργιών δικτύου διαχείρισης εναέριας 

κυκλοφορίας (ΔΕΚ) 16. 

                                                 
16 ΕΕ L 185 της 15.7.2011, σ. 1. 
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3α. Η ανάλυση προσδιορίζει τις ελλείψεις χωρητικότητας, λαμβανομένων υπόψη των 

περιβαλλοντικών περιορισμών σε συγκεκριμένο αερολιμένα. Στην ανάλυση εξετάζονται οι 

δυνατότητες αντιμετώπισης των ελλείψεων αυτών με νέα ή τροποποιημένη υποδομή, 

επιχειρησιακές μεταβολές, ή με οιαδήποτε άλλη αλλαγή, και προτείνεται χρονοδιάγραμμα για 

την επίλυση των προβλημάτων.  

 
3β. Η ανάλυση θα βασιστεί στις κατευθυντήριες γραμμές17 που καθορίζει η Επιτροπή μέσω 

εκτελεστικών πράξεων18. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα περιορίζονται σε κατηγορίες 

δεδομένων και εργαλεία προς χρήση και θα λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες 

προγραμματισμού των ειδικών γεγονότων που αναφέρονται στην παράγραφο 7. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 16 παράγραφος 2.  

 
Μέχρι την έναρξη ισχύος της πράξης που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, η ανάλυση 

θα βασίζεται σε ευρέως αναγνωρισμένες μεθόδους. 

 
3γ. Το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η ανάλυση επικαιροποιείται εφόσον γίνει επίκληση της 

παραγράφου 6, όταν ο αερολιμένας υποστεί μεταβολές που επηρεάζουν σημαντικά τη 

χωρητικότητα και τη χρήση του ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, όταν το ζητήσει η 

συντονιστική επιτροπή. Τόσο η ανάλυση όσο και η χρησιμοποιούμενη μέθοδος διατίθενται 

στα μέρη που έχουν ζητήσει την ανάλυση και, εφόσον ζητηθεί, στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα 

μέρη. Η ανάλυση κοινοποιείται ταυτόχρονα στην Επιτροπή.  

 
4. Με βάση την ανάλυση, το κράτος μέλος συμβουλεύεται για τη χωρητικότητα του αερολιμένα 

τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα, τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν τακτικά τον 

αερολιμένα, τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, τους αντιπροσώπους της γενικής 

αεροπλοΐας που χρησιμοποιεί τακτικά τον αερολιμένα, τις αρχές ελέγχου της εναέριας 

κυκλοφορίας και, ενδεχομένως, τον συντονιστή ή τον υπεύθυνο προγραμματισμού. 

 
5. […]. (μεταφέρθηκε στο άρθρο 3(10α)]  

                                                 
17  Θα προστεθεί αιτιολογική παράγραφος στην οποία θα διευκρινίζεται ότι οι κατευθυντήριες 

γραμμές αποτελούν μη δεσμευτικές νομικές πράξεις. 
18  Επιφύλαξη της Επιτροπής σχετικά με τη μετατροπή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε 

εκτελεστικές πράξεις και με τον όρο κατευθυντήριες γραμμές. 
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6. Βάσει της ανάλυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, όταν παρουσιάζονται προβλήματα 

χωρητικότητας επί μία τουλάχιστον περίοδο προγραμματισμού, το κράτος μέλος διασφαλίζει 

ότι ο αερολιμένας χαρακτηρίζεται συντονισμένος για τις υπόψη περιόδους μόνον εάν: 
 
α) οι ελλείψεις είναι τόσο σοβαρές ώστε δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν μεγάλες 

καθυστερήσεις στον αερολιμένα ή/και η χωρητικότητα, όπως ορίζεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 3α, είναι ανεπαρκής ώστε να αντεπεξέλθει στην υπάρχουσα ή στην 

προβλεπόμενη ζήτηση και 
 
β) δεν υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων αυτών βραχυπρόθεσμα19. 

 
7. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, τα κράτη μέλη μπορούν, σε εξαιρετικές περιστάσεις 

όπως ειδικά γεγονότα, να καθορίζουν για κατάλληλο χρονικό διάστημα έναν αερολιμένα ως 

συντονισμένο αερολιμένα. Το εν λόγω χρονικό διάστημα μπορεί να είναι μικρότερο της 

περιόδου προγραμματισμού.  

 
7α. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 3 έως 4, 6 και 10α, ένα κράτος μέλος δύναται20, σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να χαρακτηρίσει ως συντονισμένους τους αερολιμένες που 

παρουσιάζουν πρόβλημα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, που μπορεί να είναι μικρότερο 

μιας περιόδου προγραμματισμού21.  

 
8. Εάν από την επικαιροποιημένη μελέτη της χωρητικότητας και της ζήτησης σε συντονισμένο 

αερολιμένα ή σε αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού προκύψει ότι ο εν λόγω 

αερολιμένας διαθέτει επαρκή χωρητικότητα για τις εκτελούμενες ή τις προγραμματιζόμενες 

πτήσεις, το κράτος μέλος, αφού συμβουλευθεί τους αναφερόμενους στην παράγραφο 4 

φορείς, μπορεί να μεταβάλλει τον χαρακτηρισμό του αερολιμένα σε αερολιμένα με ευκολίες 

προγραμματισμού ή σε μη χαρακτηρισμένο αερολιμένα.  

 
9. […] 

                                                 
19 Η Προεδρία προτείνει την ακόλουθη αιτιολογική σκέψη για να καλυφθεί η ανάγκη 

συντονισμού ενός αερολιμένα ύστερα από αποτυχία των ευκολιών προγραμματισμού: «Οι 
ανεπιτυχείς προσπάθειες για την επίλυση προβλημάτων χωρητικότητας σε αερολιμένες με 
ευκολίες προγραμματισμού μέσω εθελοντικών προσαρμογών των ωραρίων, ιδίως λόγω μη 
ικανοποιητικής συνεργασίας ανάμεσα στους αερομεταφορείς, πρέπει να θεωρηθούν ένας από 
τους λόγους χαρακτηρισμού του εν λόγω αερολιμένα ως συντονισμένου».  

20  Το ΒΕ προτείνει να επανεισαχθεί το ακόλουθο κείμενο: «ή σε οργανισμό που ορίζεται από το 
κράτος μέλος» 

21  Η Επιτρ. προτείνει οι διαδικασίες και οι αρμοδιότητες για τον έκτακτο συντονισμό να 
δημοσιεύονται εκ των προτέρων: «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες για τον 
συντονισμό αυτόν να είναι διαφανείς και να μην εισάγουν διακρίσεις». 
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10. Απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει των παραγράφων 6 ή 8 κοινοποιείται από το κράτος μέλος 

στους αναφερόμενους στην παράγραφο 4 φορείς και στον συντονιστή του αερολιμένα ή τον 

υπεύθυνο προγραμματισμού το αργότερο την 1η Απριλίου για την επόμενη χειμερινή περίοδο 

προγραμματισμού και το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου για την επόμενη θερινή περίοδο 

προγραμματισμού. 

 

10α. Αφού ζητήσει τη γνώμη του διαχειριστή δικτύου, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε συστάσεις 

προς τα κράτη μέλη για τον τρόπο καθορισμού της χωρητικότητας ως προς τις ανάγκες 

λειτουργίας του δικτύου. (μεταφέρθηκε από το άρθρο 3 παράγραφος 5) 

 

 

Άρθρο 4 

 

Παράμετροι συντονισμού 

 

1. 22Σε συντονισμένους αερολιμένες και, αν το θεωρεί απαραίτητο το κράτος μέλος, σε 

αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού, το αρμόδιο κράτος μέλος εξασφαλίζει τον 

έγκαιρο καθορισμό των παραμέτρων συντονισμού23,δύο φορές ετησίως, λαμβάνοντας 

ταυτόχρονα υπόψη όλους τους σχετικούς τεχνικούς, επιχειρησιακούς και περιβαλλοντικούς 

περιορισμούς, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή τους. Σε ό,τι αφορά τους συντονισμένους 

αερολιμένες και τους αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού, οι εν λόγω περιορισμοί 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές από την 

προηγούμενη ανάλυση χωρητικότητας και ζήτησης24.  

 

 Προκειμένου να εξετάσει τους περιορισμούς και να προχωρήσει σε συστάσεις, η Επιτροπή 

μπορεί να ζητεί τη συνδρομή του διαχειριστή δικτύου.  

                                                 
22  Να προστεθεί νέα αιτιολογική παράγραφος, διατυπωμένη ως εξής: «H Επιτροπή δύναται να 

απευθύνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος 
κανονισμού. Οι συστάσεις αυτές δεν θεωρούνται σε καμία περίπτωση δεσμευτικές για τα κράτη 
μέλη.» 

23  Το κείμενο που διεγράφη και το οποίο ανέφερε ότι ο καθορισμός των παραμέτρων 
συντονισμού θα περιλαμβάνει «τον ορισμό των σχετικών χρονικών διαστημάτων 
συντονισμού» θα επεξηγηθεί σε αιτιολογική σκέψη. 

24  Επιφύλαξη της ΕΠΙΤΡ ως προς το νέο κείμενο στο τέλος της παραγράφου 1. Η ΕΠΙΤΡ θεωρεί 
ότι η αναφορά στην «προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού» είναι καταλληλότερη. 
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 Ο προσδιορισμός των παραμέτρων συντονισμού βασίζεται σε αντικειμενική ανάλυση των 

δυνατοτήτων ρύθμισης της εναέριας κυκλοφορίας, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων 

τύπων κυκλοφορίας στον αερολιμένα, της συμφόρησης του εναέριου χώρου που ενδεχομένως 

προκύψει κατά τη διάρκεια της περιόδου συντονισμού και της κατάστασης της 

χωρητικότητας. 

 

2. Για τους συντονισμένους αερολιμένες, ο προσδιορισμός των παραμέτρων και η 

χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, καθώς και οι τυχόν μεταβολές τους, συζητούνται 

λεπτομερώς στην επιτροπή συντονισμού προκειμένου να αυξηθεί, στο βέλτιστο επίπεδο, η 

χωρητικότητα και ο αριθμός διαθέσιμων χρονοθυρίδων προς κατανομή, πριν ληφθεί τελική 

απόφαση για τις παραμέτρους συντονισμού. Όλα τα σχετικά έγγραφα διατίθενται στα 

ενδιαφερόμενα μέρη εφόσον τα ζητήσουν. 

 

3. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων συντονισμού δεν θίγει την υποχρέωση να εξασφαλιστεί 

διαφανής, αντικειμενική και αμερόληπτη κατανομή των χρονοθυρίδων.  

 

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παράμετροι συντονισμού κοινοποιούνται στον 

συντονιστή και στον υπεύθυνο προγραμματισμού σε εύθετο χρόνο πριν από την αρχική 

αίτηση για χρονοθυρίδες ενόψει των διασκέψεων προγραμματισμού.  

 

5. […] 

 

Άρθρο 5 

 

Υπεύθυνος προγραμματισμού και συντονιστής 

 

1. Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού ή για 

συντονισμένο αερολιμένα εξασφαλίζει ότι διορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο καταλλήλων 

προσόντων ως υπεύθυνος προγραμματισμού ή ως συντονιστής του αερολιμένα, αφού 

προηγουμένως συμβουλευθεί τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν τακτικά τον 

αερολιμένα, τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους και τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα, 

καθώς και την επιτροπή συντονισμού, όταν υπάρχει. Ο ίδιος υπεύθυνος προγραμματισμού ή ο 

ίδιος συντονιστής μπορεί να διορισθεί για περισσότερους του ενός αερολιμένες. 
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2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία ανάμεσα στους συντονιστές και τους 

υπεύθυνους προγραμματισμού ώστε να αναπτυχθούν κοινά σχέδια σε ενωσιακό επίπεδο, 

ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων ηλεκτρονικών συστημάτων που 

χρησιμοποιούν οι συντονιστές, τη δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων και κοινές 

προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που 

παρέχονται σε αερομεταφορείς. 

 

2α. Η Επιτροπή διευκολύνει τη στενή συνεργασία ανάμεσα σε συντονιστές και υπεύθυνους 

προγραμματισμού ώστε να αναπτυχθούν κοινά σχέδια σε ενωσιακό επίπεδο και 

διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο, σύμφωνα με το άρθρο 

16 παράγραφος 4.  

 

3. Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού ή για 

συντονισμένο αερολιμένα εξασφαλίζει: 

 

α) ότι ο συντονιστής και ο υπεύθυνος προγραμματισμού25 ενεργούν με βάση τον παρόντα 

κανονισμό με ανεξάρτητο, ουδέτερο, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο· 

 

β) ότι ο συντονιστής, κατά την άσκηση των βασικών καθηκόντων της συντονιστικής του 

δραστηριότητας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, λαμβάνει τις αποφάσεις του με  

νομική, λειτουργική και οργανωτική ανεξαρτησία από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο 

μέρος, καθώς και από το κράτος μέλος και τους φορείς που υπόκεινται στη δικαιοδοσία 

του εν λόγω κράτους μέλους, του οποίου ο έλεγχος στο πλαίσιο αυτό περιορίζεται στην 

παρακολούθηση της χρηματοδότησης και της νομιμότητας των δραστηριοτήτων του 

συντονιστή· ως εκ τούτου: 

 

(i)  η συνέπεια της νομικής ανεξαρτησίας είναι ότι τα βασικά καθήκοντα του 

συντονιστή μπορούν να ανατεθούν αποκλειστικά σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

που δεν αποτελεί ταυτόχρονα πάροχο υπηρεσιών στον αερολιμένα, φορέα 

διαχείρισής του αερολιμένα ή αεροπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 

αερολιμένα και δεν έχει ενσωματωθεί στις οργανωτικές δομές του· και 

                                                 
25  Η λειτουργική ανεξαρτησία του υπεύθυνου προγραμματισμού μπορεί να εξηγηθεί περαιτέρω 

σε αιτιολογική σκέψη. 
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(ii)  η ανεξαρτησία των αποφάσεών του όσον αφορά τα βασικά του καθήκοντα καθώς 
και η ανεξαρτησία της εσωτερικής του οργάνωσης βασίζονται στο γεγονός ότι 
δεν λαμβάνει οδηγίες από το κράτος μέλος, τον φορέα διαχείρισης του 
αερολιμένα, παρόχους υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον αερολιμένα ή 
από αεροπορικές εταιρείες· 

 
γ)  το σύστημα χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του συντονιστή εξασφαλίζει την 

ανεξαρτησία του. Το σύστημα χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του υπεύθυνου 
προγραμματισμού δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις του που ορίζονται 
στην παράγραφο 3α.  

 
δ) […]. 
 

3α. Η προβλεπόμενη στο στοιχείο γ) χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από κοινού από τους 
αερομεταφορείς που δραστηριοποιούνται σε συντονισμένους αερολιμένες και αερολιμένες με 
ευκολίες προγραμματισμού, καθώς και από τον φορέα διαχείρισης του συγκεκριμένου 
αερολιμένα, με τρόπο που εγγυάται διαφανή και αμερόληπτη κατανομή του οικονομικού 
βάρους μεταξύ τους και αποτρέπει την εξάρτηση της χρηματοδότησης κυρίως από ένα και 
μόνο μέρος. Το σύστημα επιβολής τελών συνδέεται με το συνολικό κόστος των υπηρεσιών 
που προσφέρουν ο συντονιστής ή ο υπεύθυνος προγραμματισμού26.  

 
 Τα κράτη μέλη δύνανται να αναθέτουν στον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα ή σε άλλον 

οργανισμό που ορίζεται από το κράτος μέλος τη συλλογή των συνεισφορών των 
αερομεταφορέων στη χρηματοδότηση του συντονιστή ή του υπεύθυνου προγραμματισμού. 

 
 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο συντονιστής και ο υπεύθυνος προγραμματισμού 

διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς, ανθρώπινους, τεχνικούς και υλικούς πόρους και 
εμπειρογνωμοσύνη.  

                                                 
26  Θα προστεθεί αιτιολογική σκέψη με βάση το ακόλουθο κείμενο: «Εάν ο συντονιστής έχει 

διοριστεί για περισσότερους του ενός αερολιμένες σε ένα κράτος μέλος, κάθε αερομεταφορέας 
πρέπει να καταβάλλει μια μόνον συνεισφορά ακόμα και αν χρησιμοποιεί περισσότερους 
αερολιμένες στο ίδιο κράτος μέλος». ΕΠΙΤΡ: επιφύλαξη: η αιτιολογική σκέψη δεν είναι σαφής 
με την παρούσα διατύπωσή της. Η ΓΕ έχει αμφιβολίες για αυτήν την αιτιολογική σκέψη και 
προτείνει το ακόλουθο συμβιβαστικό κείμενο: Εάν ο συντονιστής έχει διοριστεί για 
περισσότερους του ενός αερολιμένες σε ένα κράτος μέλος, το κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει ότι κάθε αερομεταφορέας καταβάλλει μια μόνον συνεισφορά ακόμα και αν 
χρησιμοποιεί περισσότερους αερολιμένες στο ίδιο κράτος μέλος». 
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4. Ο υπεύθυνος προγραμματισμού και ο συντονιστής συμμετέχουν στις, διεθνούς και ενωσιακού 
επιπέδου διασκέψεις προγραμματισμού των αερομεταφορέων και συμμορφώνονται με την 
ενωσιακή νομοθεσία. 

 

5. Ο υπεύθυνος προγραμματισμού συμβουλεύει τους αερομεταφορείς και συνιστά 

εναλλακτικούς χρόνους άφιξης ή/και αναχώρησης όταν είναι πιθανόν να δημιουργηθεί 

συμφόρηση. 

 

6. Ο συντονιστής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την κατανομή των χρονοθυρίδων. Κατανέμει τις 

χρονοθυρίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και μεριμνά ώστε, σε 

επείγουσες περιστάσεις, να μπορούν κατανεμηθούν χρονοθυρίδες και εκτός εργάσιμων ωρών  

 

7. Ο υπεύθυνος προγραμματισμού ελέγχει τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων των 

αερομεταφορέων με τα ωράρια που τους συνιστώνται.  

 

Ο συντονιστής ελέγχει τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων των αερομεταφορέων με τις 

χρονοθυρίδες που τους διατίθενται. Αυτοί οι έλεγχοι συμμόρφωσης διενεργούνται σε στενή 

συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και με τις αρχές ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας και τον διαχειριστή δικτύου, λαμβάνουν δε υπόψη τον χρόνο και άλλες 

συναφείς παραμέτρους που αφορούν τον συγκεκριμένο αερολιμένα.  

 

Όλοι οι υπεύθυνοι προγραμματισμού και οι συντονιστές συνεργάζονται ώστε να 

επισημαίνουν τυχόν ανακολουθίες στον προγραμματισμό και να προτρέπουν τους 

αερομεταφορείς να τις επιλύσουν. 

 

8. Η εκπλήρωση των καθηκόντων του συντονιστή και του υπεύθυνου προγραμματισμού, καθώς 

και η χρήση των οικονομικών πόρων τους, μπορεί να υπόκειται σε ελέγχους που ξεκινούν με 

πρωτοβουλία των κρατών μελών για το τρέχον έτος και για τα πέντε προηγούμενα έτη 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Οι έλεγχοι μπορούν επίσης να αφορούν προηγούμενους 

συντονιστές ή υπεύθυνους προγραμματισμού. Ο συντονιστής και ο υπεύθυνος 

προγραμματισμού παρέχουν οποιοδήποτε έγγραφο, αποδεικτικό στοιχείο και πληροφορία 

ζητείται για την πραγματοποίηση τέτοιων ελέγχων. 
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Άρθρο 6 
 

Διαφάνεια των δραστηριοτήτων συντονισμού και προγραμματισμού 
 
1. Στο τέλος κάθε περιόδου προγραμματισμού, ο συντονιστής και, εάν το κράτος μέλος το 

θεωρεί απαραίτητο, ο υπεύθυνος προγραμματισμού υποβάλλει στα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη και στην Επιτροπή έκθεση δραστηριοτήτων στην οποία παρουσιάζεται η γενική 
κατάσταση στην κατανομή χρονοθυρίδων ή/ και του προγραμματισμού. Εξετάζεται, ιδίως, η 
εφαρμογή του άρθρου 9, παράγραφος 5, και των άρθρων 13 και 18 καθώς και τυχόν 
καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 9, 10 και 10α που έχουν κατατεθεί στην 
επιτροπή συντονισμού και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους. Η έκθεση 
περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα της τελευταίας ετήσιας έρευνας27 που διενεργείται 
μεταξύ των ενδιαφερομένων σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο 
συντονιστής ή ο υπεύθυνος προγραμματισμού28. Κατόπιν αιτήσεως, η έκθεση κοινοποιείται 
στα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 4.  

 
2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει έγγραφο καθοδήγησης 29 για την έκθεση δραστηριοτήτων 

καθώς και για την έρευνα που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2. 

 
3. Ο συντονιστής διατηρεί επικαιροποιημένη ηλεκτρονική βάση δεδομένων, με δωρεάν 

πρόσβαση, η οποία περιέχει τις κάτωθι πληροφορίες: 
 

α) τις ιστορικές χρονοθυρίδες ανά αεροπορική εταιρεία, κατά χρονολογική σειρά, για 
όλους τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν τον εν λόγω αερολιμένα· 

 
β) τις αιτούμενες χρονοθυρίδες, ανά αερομεταφορέα και κατά χρονολογική σειρά, για 

όλους τους αερομεταφορείς· 

                                                 
27  Οι ΚΧ προτείνουν να εξαλειφθεί ο όρος «ετήσιας», διότι δεν υπάρχει ανάγκη για ετήσια 

έρευνα που αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση. 
28 Σε αιτιολογική σκέψη θα εξηγείται ότι η έκθεση πρέπει να καταρτίζεται στο τέλος κάθε 

περιόδου προγραμματισμού· εν αντιθέσει με την έρευνα που πραγματοποιείται ετησίως. Η 
Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η μορφή της έκθεσης πρέπει να είναι δεσμευτική ώστε να οι 
συντονιστές να μπορούν να συγκρίνουν τις πληροφορίες. 

29 Επιφύλαξη της Επιτροπής για τον όρο «έγγραφο καθοδήγησης».  
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γ) όλες τις χρονοθυρίδες που έχουν κατανεμηθεί και τις αιτήσεις για κατανομή 
χρονοθυρίδων που εκκρεμούν, κατά χρονολογική σειρά και ανά αερομεταφορέα, για 
όλους τους αερομεταφορείς· 

 

δ) τις χρονοθυρίδες που παραμένουν διαθέσιμες, επισημαίνοντας τη διαθεσιμότητα, στον 

βαθμό που αυτό είναι δυνατό, ως προς κάθε τύπο περιορισμού που συνυπολογίζεται 

στις παραμέτρους συντονισμού. Η βάση δεδομένων επιτρέπει στους φορείς 

εκμετάλλευσης αεροσκαφών να υπολογίζουν τη διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων που 

αντιστοιχεί στις αιτήσεις τους· 

 

ε) τις χρονοθυρίδες που μεταφέρονται ή ανταλλάσσονται, επισημαίνοντας την ταυτότητα 

των εμπλεκόμενων αερομεταφορέων, και εάν η μεταβίβαση ή η ανταλλαγή 

πραγματοποιήθηκε με οικονομική ή άλλης φύσεως αποζημίωση. Ο ενδιαφερόμενος 

συντονιστής δημοσιεύει ετησίως συγκεντρωτικά στοιχεία των οικονομικών 

αποζημιώσεων· 

 

στ) πλήρη στοιχεία για τις παραμέτρους συντονισμού. 

 
30Οι πληροφορίες αυτές είναι προσιτές στα κράτη μέλη, στον διαχειριστή δικτύου, στους 

συντονιστές, στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε όλους τους 

αερομεταφορείς 31 και στον οικείο φορέα εκμετάλλευσης αερολιμένα.  

 

Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται τακτικά 32. 

 

                                                 
30  Η ΕΠΙΤΡ. προτιμά να γίνεται αναφορά στους «ενδιαφερόμενους» όπως ορίζεται στο άρθρο 6 

παράγραφος 8 του ισχύοντος κανονισμού. Οι ΚΧ προτείνουν την εξής διατύπωση: «Οι 
πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στα κράτη μέλη, στον διαχειριστή δικτύου, στους 
συντονιστές, στους υπεύθυνους προγραμματισμού, στους παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε όλους τους αερομεταφορείς και στον οικείο 
φορέα διαχείρισης αερολιμένα. Όλες οι μη εμπιστευτικές πληροφορίες είναι στη διάθεση 
όλων των ενδιαφερομένων.».  

31  Επιφύλαξη της Επιτροπής για τον όρο «αερομεταφορείς». Η ΕΠΙΤΡ θεωρεί προτιμότερο να 
αντικατασταθεί από τον όρο « φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών», προκειμένου να μπορούν 
όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να ζητήσουν 
χρονοθυρίδες. 

32  Επιφύλαξη της ΕΠΙΤΡ ως προς τη διαγραφή αυτής της πρότασης . 
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4. Ο συντονιστής εξασφαλίζει τη διατήρηση των δεδομένων και τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

αυτά33 για τουλάχιστον πέντε διαδοχικές αντίστοιχες περιόδους προγραμματισμού και τη 

διαβίβασή τους αμελλητί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στον επόμενο συντονιστή του 

οικείου αερολιμένα. 

 

5. Εφόσον υπάρχουν κατάλληλα και γενικώς αποδεκτά πρότυπα όσον αφορά την μορφή των 

πληροφοριών προγραμματισμού, ο υπεύθυνος προγραμματισμού, ο συντονιστής και οι 

αερομεταφορείς τα εφαρμόζουν, με την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με την ενωσιακή 

νομοθεσία. 

 

Άρθρο 7 

 

Πληροφορίες για τον υπεύθυνο προγραμματισμού και το συντονιστή 

 

1. Οι αερομεταφορείς που εκτελούν δρομολόγια ή προτίθενται να εκτελέσουν δρομολόγια σε 

αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού ή σε συντονισμένο αερολιμένα υποβάλλουν στον 

υπεύθυνο προγραμματισμού ή το συντονιστή όλες τις σχετικές πληροφορίες που τους 

ζητούνται. Όταν επέρχεται μεταβολή στις εν λόγω πληροφορίες, οι αερομεταφορείς 

ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν τον υπεύθυνο προγραμματισμού και τον συντονιστή. 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται με τη μορφή και εντός των χρονικών ορίων 34 που 

ορίζει ο υπεύθυνος προγραμματισμού ή ο συντονιστής. Συγκεκριμένα, ο αερομεταφορέας 

πληροφορεί τον συντονιστή, τη στιγμή της αίτησης χρονοθυρίδας, εάν θα υπαχθεί στο 

καθεστώς νεοεισερχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, όσον αφορά τις 

αιτούμενες χρονοθυρίδες και δηλώνει τυχόν μετοχική σχέση με άλλους αερομεταφορείς που 

αναπτύσσουν δραστηριότητα στον εν λόγω αερολιμένα. 

                                                 
33  Θα προστεθεί αιτιολογική σκέψη για τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα συντονισμού, 

με βάση το ακόλουθο κείμενο: «Ο κατάλογος ιστορικών χρονοθυρίδων καθώς και τα στοιχεία 
της βάσης δεδομένων συντονισμού σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ιδίως κατά την (προθεσμία 
για την) αρχική υποβολή (αίτησης για χορήγηση χρονοθυρίδας), τις προθεσμίες για επιστροφή 
χρονοθυρίδων (15/9 και 15/1), στις 31 Ιανουαρίου, στις 31 Αυγούστου, καθώς και στην αρχή 
και στο τέλος κάθε περιόδου προγραμματισμού». 

34  Οι ΚΧ προτείνουν να προστεθεί το εξής: «βάσει των διεθνών προτύπων και πρακτικών και 
πέραν αυτών». 
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1α. Σε όλους τους υπόλοιπους αερολιμένες χωρίς ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, τα κράτη μέλη 

μπορούν να ζητούν από τους αερομεταφορείς που εκτελούν ή προτίθενται να εκτελέσουν 

δρομολόγια στον αερολιμένα, τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα, τους παρόχους επίγειας 

εξυπηρέτησης και τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας να παράσχουν εγκαίρως στον 

συντονιστή ή τον υπεύθυνο προγραμματισμού35 ό,τι πληροφορίες διαθέτουν σχετικά με τα 

προγραμματισμένα δρομολόγια των αερομεταφορέων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας 

διαχείρισης του αερολιμένα παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη 

χωρητικότητα.  

 

1β. Με στόχο την παρακολούθηση της χρήσης των χρονοθυρίδων, σε όλους τους μη 

χαρακτηρισμένους αερολιμένες, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα παρέχει, όταν του το 

ζητήσει συντονιστής, ό,τι πληροφορίες διαθέτει σχετικά με τα προγραμματισμένα 

δρομολόγια αερομεταφορέα. 

 

1γ. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του διαχειριστή δικτύου, ο υπεύθυνος προγραμματισμού 

και ο συντονιστής του διαβιβάζουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

και 1α τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους. 

 

2. Εφόσον αερομεταφορέας παραλείψει να παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, χωρίς να μπορεί να αποδείξει ικανοποιητικά τα τυχόν ελαφρυντικά του, ή 

παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, ο συντονιστής δεν λαμβάνει υπόψη την 

αίτηση ή τις αιτήσεις του συγκεκριμένου αερομεταφορέα για χορήγηση χρονοθυρίδων με τις 

οποίες έχουν σχέση οι ελλιπείς, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Ο συντονιστής δίδει 

στον αερομεταφορέα την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. 

 

3. Ο υπεύθυνος προγραμματισμού ή ο συντονιστής, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα, οι 

αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και ο διαχειριστής δικτύου ανταλλάσσουν όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους, 

συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πτήσης και των χρονοθυρίδων, με σκοπό ιδίως να 

εξασφαλίσουν την εφαρμογή του άρθρου 17. 

                                                 
35  Οι ΚΧ προτείνουν να αντικατασταθούν οι όροι «στον συντονιστή ή τον υπεύθυνο 

προγραμματισμού» από τον «διαχειριστή του δικτύου». 
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Άρθρο 8 

 

Επιτροπή συντονισμού 

 

1. Σε κάθε συντονισμένο αερολιμένα, το αρμόδιο κράτος μέλος μεριμνά για τη συγκρότηση 

επιτροπής συντονισμού. Μπορεί να οριστεί η ίδια επιτροπή συντονισμού για περισσότερους 

του ενός αερολιμένες. Η συμμετοχή στην επιτροπή συντονισμού είναι ανοικτή τουλάχιστον 

στους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν τακτικά τον(τους) αερολιμένα(-ες) και τις 

οργανώσεις εκπροσώπησής τους, στον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα, στις οικείες αρχές 

ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και στους εκπροσώπους της γενικής αεροπλοΐας που 

χρησιμοποιεί τακτικά τον αερολιμένα. 

 

Τα καθήκοντα της επιτροπής συντονισμού είναι: 

 

α) να υποβάλλει προτάσεις ή να συμβουλεύει τον συντονιστή ή/και το κράτος μέλος σχετικά με: 

 

(i) τις δυνατότητες αύξησης της χωρητικότητας του συγκεκριμένου αερολιμένα σύμφωνα 

με το άρθρο 3 ή τις δυνατότητες βελτίωσης της χρήσης του, 

 

(ii) τον καθορισμό των παραμέτρων συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 4, 

 

iii)  τις μεθόδους παρακολούθησης της χρήσης των χορηγούμενων χρονοθυρίδων, 

 

(iv) τις τοπικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, 

 

(v) τους παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο 

αερολιμένα, 

 

(vi) τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι, όπως προβλέπει το 

άρθρο 10α, παράγραφος 6, 

 

(vii)  κάθε θέμα που σχετίζεται με τη χωρητικότητα του αερολιμένα, ιδίως όσον αφορά την 

υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και τη λειτουργία του δικτύου, 
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(viii) τη σχέση μεταξύ των παραμέτρων συντονισμού και των κύριων δεικτών επιδόσεων 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010 της 

Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2010 για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των 

υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή 

υπηρεσιών αεροναυτιλίας 36 . 

 

[...]37 
 

β) [...] 

 

γ) να διαμεσολαβεί μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών σε περίπτωση καταγγελίας 

σχετικά με την κατανομή των χρονοθυρίδων, όπως προβλέπει το άρθρο 19. 

 

2. Οι αντιπρόσωποι του κράτους μέλους, ο συντονιστής, ο διαχειριστής δικτύου, το όργανο 

αξιολόγησης των επιδόσεων και η εθνική εποπτική αρχή του κράτους μέλους θα καλούνται 

ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού. Σε δεόντως αιτιολογημένες 

περιστάσεις, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις αυτές.  

 

3. Η επιτροπή συντονισμού συντάσσει τον εσωτερικό της κανονισμό ο οποίος καλύπτει μεταξύ 

άλλων τη συμμετοχή, τις εκλογές, τη συχνότητα των συνεδριάσεων και τη χρησιμοποιούμενη 

γλώσσα ή γλώσσες. […] ( η τελευταία πρόταση μεταφέρθηκε στην παράγραφο 5) 

 

4. Κάθε μέλος της επιτροπής συντονισμού, τα κράτη μέλη ή ο συντονιστής μπορούν να 

προτείνουν τοπικές κατευθυντήριες γραμμές. Η επιτροπή συντονισμού συζητά τις 

προτεινόμενες τοπικές κατευθυντήριες γραμμές και διατυπώνει συμβουλευτική γνώμη. Μόλις 

το κράτος μέλος λάβει αυτήν την γνώμη, μπορεί να υιοθετήσει τις εν λόγω τοπικές 

κατευθυντήριες γραμμές, με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος τις έχει κοινοποιήσει στην 

Επιτροπή και η Επιτροπή δεν έχει εναντιωθεί στην έγκρισή τους εντός 3 μηνών από την εν 

λόγω κοινοποίηση.  

                                                 
36 ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 1. 
37  Επιφύλαξη της ΕΠΙΤΡ ως προς τη διαγραφή της πρότασης αυτής. Η ΕΠΙΤΡ θεωρεί ότι πρέπει 

να διατηρηθεί η διατύπωση, με προσθήκη της φράσης «κατά περίπτωση» στην αρχή, ώστε να 
εξασφαλιστεί εναρμόνιση με το άρθρο 3 παράγραφος 3γ. 
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- [...]38  

 

5. Υποβάλλεται έκθεση σχετικά με τις εργασίες της επιτροπής συντονισμού στο αρμόδιο κράτος 

μέλος, όπου αναφέρονται οι διάφορες απόψεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της επιτροπής. 

Η εν λόγω έκθεση κοινοποιείται επίσης στο όργανο αξιολόγησης των επιδόσεων και στον 

διαχειριστή δικτύου. (μεταφέρθηκε από την παράγραφο 3) 

 

Κατανομή των χρονοθυρίδων 
 

Άρθρο 9 

 

Κοινό σύστημα εκμετάλλευσης χρονοθυρίδων 

 

1. Ο συντονιστής δημιουργεί κοινό σύστημα εκμετάλλευσης, το οποίο περιέχει όλες τις 

χρονοθυρίδες. Κάθε νέα χωρητικότητα χρονοθυρίδων που καθορίζεται από κράτος μέλος 

βάσει του άρθρου 4 τοποθετείται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης. Όλες οι σειρές 

χρονοθυρίδων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παράγραφος 2 τοποθετούνται 

επίσης στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης, επισημαίνοντας ποιοι αερομεταφορείς έχουν 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις σειρές χρονοθυρίδων39
. 

 

1α. Οι σειρές χρονοθυρίδων κατανέμονται από το κοινό σύστημα εκμετάλλευσης για την περίοδο 

προγραμματισμού για την οποία ζητούνται και κατά τη λήξη της περιόδου αυτής 

επιστρέφονται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης. 

 (μεταφέρθηκε από το άρθρο 10 παράγραφος 1) 

                                                 
38  ΗΒ: επιφύλαξη ως προς την απαλοιφή των δύο αυτών εδαφίων. Η Επιτρ. θεωρεί αναγκαίο να 

διευκρινιστούν οι απαιτήσεις για τους κανόνες που ισχύουν επί του παρόντος. 
39  Η ΕΠΙΤΡ προτείνει να αντικατασταθεί ο όρος «έχουν δικαίωμα» από τον όρο «έχουν λάβει 

άδεια». 
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2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 και 
του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, οι χρονοθυρίδες που τοποθετούνται στο κοινό 
σύστημα εκμετάλλευσης κατανέμονται στους αερομεταφορείς που υποβάλλουν σχετική 
αίτηση σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 10α. 

 
40 
 
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να 

ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων αερομεταφορέων για διάθεση 
χρονοθυρίδων, δίδεται προτεραιότητα στα εμπορικά δρομολόγια και ιδίως στα 
τακτικά αεροπορικά δρομολόγια και τα προγραμματισμένα αεροπορικά έκτακτα δρομολόγια. 
Σε περίπτωση ανταγωνιζόμενων αιτήσεων εντός της ίδιας κατηγορίας δρομολογίων, δίδεται 
προτεραιότητα στα δρομολόγια που εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (επανήλθε 
από το άρθρο 10α). 

 
4. […] (μεταφέρθηκε στο άρθρο 10α) 
 
5. Για τα δρομολόγια που εκτελούνται από όμιλο αερομεταφορέων, ένας μόνον από τους 

συμμετέχοντες αερομεταφορείς μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρονοθυρίδες. Ο 
αερομεταφορέας που εκτελεί το δρομολόγιο είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση προς τα 
κριτήρια που απαιτούνται προκειμένου να ισχύσει το κριτήριο προτεραιότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. 

 
Οι χρονοθυρίδες που έχουν χορηγηθεί σε έναν αερομεταφορέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από άλλον αερομεταφορέα ή από άλλους αερομεταφορείς που συμμετέχουν σε όμιλο 
αερομεταφορέων, με την προϋπόθεση ότι η κοινή πτήση εξακολουθεί να φέρει τον κωδικό 
αναγνώρισης του αερομεταφορέα στον οποίο χορηγήθηκαν οι χρονοθυρίδες για λόγους 
συντονισμού και παρακολούθησης. Προς το σκοπό αυτό, ο αερομεταφορέας κοινοποιεί στον 
συντονιστή τον όμιλο αερομεταφορέων στον οποίο ανήκει. Εάν διακοπεί το συγκεκριμένο 
δρομολόγιο, οι αντίστοιχες χρονοθυρίδες παραμένουν στη διάθεση του αερομεταφορέα στον 
οποίο χορηγήθηκαν αρχικά. Τα δρομολόγια αυτά κοινοποιούνται στον συντονιστή από τους 
αερομεταφορείς που συμμετέχουν στον όμιλο και επιτρέπεται να επαναληφθούν μόνον 
κατόπιν ρητής επιβεβαίωσης του συντονιστή. 

                                                 
40  Η ΙΤ προτείνει νέα παράγραφο ως εξής: «Χρονοθυρίδες που τοποθετούνται στο κοινό σύστημα 

εκμετάλλευσης μπορούν να προορίζονται αποκλειστικά για συγκεκριμένο κράτος μέλος, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού, πριν από την χορήγηση των ιστορικών 
χρονοθυρίδων.»  
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Ένας νεοεισερχόμενος που ανήκει σε όμιλο αερομεταφορέων δεν δύναται, για τουλάχιστον 
δύο αντίστοιχες περιόδους προγραμματισμού, να παραχωρεί τη χρήση των χρονοθυρίδων του 
σε άλλους αερομεταφορείς που ανήκουν στον ίδιο όμιλο. 
 

 Εφόσον σειρά χρονοθυρίδων που έχει χορηγηθεί σε αερομεταφορέα χρησιμοποιείται από 

άλλον αερομεταφορέα ο οποίος δεν πληροί τους όρους της παρούσας παραγράφου, ο 

συντονιστής αποσύρει 41τη σειρά και την τοποθετεί στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης, αφού 

προηγουμένως ακούσει τους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς. 

 

6. […] (μεταφέρθηκε στο άρθρο 10α) 

 

7. Εάν δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί αιτούμενη χρονοθυρίδα, ο συντονιστής ενημερώνει τον 

αιτούντα αερομεταφορέα για τους λόγους και του υποδεικνύει την πλησιέστερη εναλλακτική 

χρονοθυρίδα. (επανήλθε από το άρθρο 10α)  

 

8. Ο συντονιστής λαμβάνει επίσης υπόψη : 

 

- τους συμπληρωματικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές που έχει θεσπίσει ο 

κλάδος των αερομεταφορών σε ενωσιακή ή παγκόσμια κλίμακα, και  

 

- τις τοπικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 4, 

 

[...]42 

                                                 
41  Η ΓΕ, με την υποστήριξη της ΓΑ, προτείνει να αντικατασταθεί το «αποσύρει» από «μπορεί να 

αποσύρει». Εναλλακτικά, η ΓΕ, με την υποστήριξη των ΚΧ, προτείνει να προστεθεί το 
ακόλουθο κείμενο: «ή μπορεί να συστήσει την επιβολή κυρώσεων από την αρμόδια εθνική 
αρχή». ΕΠΙΤΡ: επιφύλαξη για τις προτάσεις της ΓΕ,ΓΑ και ΚΧ. 

42 Επιφύλαξη της ΕΠΙΤΡ ως προς τη διαγραφή του εδαφίου αυτού: «Οι τοπικές κατευθύνσεις 
επιτρέπεται να αφορούν μόνον την εποπτεία της χρήσης των χρονοθυρίδων ή τη μεταβολή του 
καθορισμού της σειράς χρονοθυρίδων με σκοπό να καταστεί βραχύτερη των 10 χρονοθυρίδων 
για τη χειμερινή περίοδο προγραμματισμού ή των 15 χρονοθυρίδων για τη θερινή περίοδο 
προγραμματισμού, αλλά σε καμία περίπτωση σε λιγότερες των 5 χρονοθυρίδων. Η μείωση του 
μήκους της σειράς χρονοθυρίδων ισχύει μόνον στους αερολιμένες στους οποίους οι 
αερομεταφορές εξαρτώνται πολύ από την εποχική ζήτηση». 
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9. Ο συντονιστής, εκτός από την προγραμματισμένη κατανομή χρονοθυρίδων για την περίοδο 
προγραμματισμού, προσπαθεί να ανταποκριθεί σε μεμονωμένα αιτήματα για χορήγηση 
χρονοθυρίδων που υποβάλλονται την τελευταία στιγμή για κάθε τύπο αερομεταφορών. Προς 
το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χρονοθυρίδες που παραμένουν στο κοινό 
σύστημα εκμετάλλευσης μετά την κατανομή των χρονοθυρίδων στους αερομεταφορείς που 
έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, καθώς και οι χρονοθυρίδες που ελευθερώνονται την 
τελευταία στιγμή. 

 
Άρθρο 10 

 
Ιστορικές χρονοθυρίδες  

 
1. [...] (μεταφέρθηκε στο άρθρο 9, παράγραφος 1α) 
 
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7, 13 και 18, ένας αερομεταφορέας έχει δικαίωμα43 στην ίδια 

σειρά χρονοθυρίδων κατά την επόμενη αντίστοιχη περίοδο προγραμματισμού, εάν ο εν λόγω 
αερομεταφορέας υποβάλει σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

 
α) ο εν λόγω αερομεταφορέας χρησιμοποίησε την ίδια σειρά χρονοθυρίδων για την 

εκτέλεση τακτικών και προγραμματισμένων μη τακτικών δρομολογίων, και 
 

β) ο εν λόγω αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει στο συντονιστή ότι χρησιμοποίησε την 
εν λόγω σειρά χρονοθυρίδων, σύμφωνα με την άδεια του συντονιστή, τουλάχιστον για 
το 80% του χρόνου 44 κατά την περίοδο προγραμματισμού για την οποία του 
χορηγήθηκε. 

 
3. Ο χρονικός επαναπροσδιορισμός σειράς χρονοθυρίδων, προτού οι χρονοθυρίδες που 

παραμένουν διαθέσιμες στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης όπως αναφέρεται στο άρθρο10α 
κατανεμηθούν στους υπόλοιπους αερομεταφορείς, γίνεται δεκτός μόνον για λειτουργικούς 
λόγους όπως, π.χ., μεταβολές του χρησιμοποιούμενου τύπου αεροσκάφους ή του 
δρομολογίου που εκμεταλλεύεται ο αερομεταφορέας, ή εφόσον ο χρονικός προσδιορισμός 
χρονοθυρίδων 45 βελτιώνεται σε σχέση με τον αρχικό χρονικό προσδιορισμό. Ο 
επαναπροσδιορισμός εφαρμόζεται μόνον μετά από ρητή επιβεβαίωσή του από το συντονιστή.  

                                                 
43  Η ΕΠΙΤΡ προτείνει να αντικατασταθεί ο όρος «έχει δικαίωμα» από τον όρο «λαμβάνει άδεια 

για την εκμετάλλευση».  
44  Επιφύλαξη της ΕΠΙΤΡ ως προς τη διαγραφή του ποσοστού 85%. 
45  Επιφύλαξη της Επιτροπής ως προς τη διαγραφή της φράσης «των νεοεισερχομένων». 
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4. Οι χρονοθυρίδες από την ειδική σειρά χρονοθυρίδων που κατανέμονται σε αερομεταφορέα 
πριν τις 31 Ιανουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο, ή πριν τις 31 Αυγούστου για την 
επόμενη χειμερινή περίοδο, αλλά επιστρέφονται στο συντονιστή προς ανακατανομή πριν τις 
ημερομηνίες αυτές, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό χρήσης, εφόσον οι υπόλοιπες 
κατανεμημένες χρονοθυρίδες συνιστούν αναγνωρίσιμο τμήμα 46σειράς χρονοθυρίδων. 

 

4α. Οι χρονοθυρίδες τις οποίες ο αερομεταφορέας κοινοποιεί ότι ακυρώθηκαν λόγω47 αργίας και 

επιστρέφονται στο συντονιστή πριν από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 4 

ενσωματώνονται στις σειρές χρονοθυρίδων για την επόμενη περίοδο χωρίς να χρειάζεται να 

αιτιολογηθεί η μη χρησιμοποίησή τους. 

 

 Η Επιτροπή εγκρίνει και δημοσιεύει σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 

παράγραφος 2 ενοποιημένο κατάλογο των αργιών που θα γίνει δεκτός από τους 

συντονιστές.48 

 

5. Εάν δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η σειρά χρονοθυρίδων χρησιμοποιήθηκε 

κατά 80%49, δεν δίδεται η προτεραιότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 2, εκτός εάν η 

μη χρησιμοποίησή τους μπορεί να αιτιολογηθεί βάσει ενός εκ των εξής λόγων: 

                                                 
46  Η ΕΠΙΤΡ διατηρεί επιφύλαξη για την προσθήκη . 
47  Η ΕΠΙΤΡ προτείνει να αντικατασταθεί ο όρος «λόγω» από τον όρο «καθώτι συμπίπτουν με» 
48  Η Προεδρία παρατηρεί ότι υπάρχει ασυνέπεια στο κείμενο, δεδομένου ότι γίνεται αναφορά 

στην διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 παράγραφος 2, ενώ στο άρθρο 16 παράγραφος 4 
σημείο γ) γίνεται επίσης αναφορά στις αργίες. Η διπλή αυτή αναφορά είναι παραπλανητική 
και οι αντιπροσωπείες καλούνται να δηλώσουν ποια διαδικασία προτιμούν. ΓΑ, ΚΧ και ΗΒ 
προτείνουν την απαλοιφή της παραγράφου 4α. 

 Η ΕΠΙΤΡ υπογραμμίζει την πιθανή διοικητική επιβάρυνση που μπορεί να προκύψει από τον 
μηχανισμό που αναφέρεται σε αυτήν την παράγραφο. 

49  Επιφύλαξη της ΕΠΙΤΡ ως προς τη διαγραφή του ποσοστού 85%.  
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α) απρόβλεπτες και αναπόφευκτες καταστάσεις50 οι οποίες δεν ήταν υπό τον έλεγχο του 

αερομεταφορέα και οδήγησαν σε: 

 

(i) απαγόρευση πτήσεων του τύπου αεροσκάφους που συνήθως χρησιμοποιείται για 

το συγκεκριμένο δρομολόγιο, 

 

(ii) ολικό ή μερικό κλείσιμο αερολιμένα ή εναέριου χώρου με τις άμεσες και 

απευθείας συνέπειές του, 

 

iii)  σοβαρή διατάραξη των λειτουργιών στους οικείους αερολιμένες 

συμπεριλαμβανομένων των σειρών χρονοθυρίδων σε άλλους 51 αερολιμένες, που 

συνδέονται με διαταραχθέντα δρομολόγια, κατά τη διάρκεια ουσιαστικού μέρους 

της περιόδου προγραμματισμού· 

 

β) διακοπή των δρομολογίων οφειλόμενη σε ενέργεια που έχει σκοπό να θίξει τα 

συγκεκριμένα δρομολόγια π.χ. σε περίπτωση απεργίας η οποία καθιστά πρακτικά ή/και 

τεχνικά αδύνατον στον αερομεταφορέα να εκτελέσει τα δρομολόγια που είχε 

προγραμματίσει·  

 

γ) σοβαρές οικονομικές δυσκολίες συγκεκριμένου ενωσιακού αερομεταφορέα, με 

αποτέλεσμα να χορηγηθεί προσωρινή άδεια από τις αρχές αδειοδότησης εν αναμονή 

της χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης του αερομεταφορέα σύμφωνα με το άρθρο 9 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008· 

 

δ) δικαστικές διαδικασίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 12 του παρόντος 

κανονισμού σε δρομολόγια στα οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις δημόσιας 

υπηρεσίας δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, με 

αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας αυτών των δρομολογίων. 

 

                                                 
50 Αργότερα θα προστεθεί αιτιολογική σκέψη για να διευκρινιστεί ότι αυτές οι περιστάσεις 

περιλαμβάνουν και εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. 
51  ΕΠΙΤΡ: επιφύλαξη ως προς την απαλοιφή της λέξης «ενωσιακούς» 
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Ενδεχόμενη απαγόρευση λειτουργίας στην Ένωση που έχει θεσπισθεί βάσει του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 

Δεκεμβρίου 2005 για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων 

απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών 

μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα 52, καθώς και των 

εκτελεστικών του πράξεων, δεν μπορεί να γίνει δεκτή ως δικαιολογία για τη μη 

χρησιμοποίηση σειράς χρονοθυρίδων κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου. 

 

6. Μετά από αίτημα κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξετάζει την 

εφαρμογή της παραγράφου 5 από τον συντονιστή. 

 

Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την παραλαβή του 

αιτήματος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης 

που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. 

 

7. [...] 

 

                                                 
52  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15. 
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Όταν δεν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β), η Επιτροπή δύναται 
εντούτοις να αποφασίσει, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, να δοθεί στους αερομεταφορείς, για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, 
προτεραιότητα στην κατανομή των ιδίων σειρών, εάν αυτό δικαιολογείται για 
επιτακτικούς επείγοντες λόγους συνδεόμενους με έκτακτα γεγονότα τα οποία απαιτούν 
συνοχή στην εφαρμογή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν στους αερολιμένες αυτούς. Η 
Επιτροπή εγκρίνει αμελλητί εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3. Οι εν λόγω πράξεις παραμένουν σε ισχύ για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει σε διάρκεια μια περίοδο προγραμματισμού. Τα μέτρα που 
λαμβάνει η Επιτροπή μπορούν να διαφοροποιούνται αναλόγως του αερολιμένα και του 
προορισμού, με βάση τα χαρακτηριστικά του υπό εξέταση έκτακτου γεγονότος. 

 
8. Η προτεραιότητα για σειρά χρονοθυρίδων που αναφέρεται στην παράγραφο 2, δεν εγείρει 

αξιώσεις αποζημίωσης για τυχόν περιορισμό, ελάττωση ή κατάργηση της εν λόγω 
προτεραιότητας που επιβάλλεται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, και ιδίως κατ’ εφαρμογή 
των κανόνων της Συνθήκης που αφορούν τις αερομεταφορές. 

 
Άρθρο 10α 

 
Κατανομή άλλων χρονοθυρίδων (μεταφέρθηκε από το άρθρο 9) 

 
1.  [...] (παρέμεινε στο άρθρο 9) 
 
2. Με την επιφύλαξη της κατανομής των χρονοθυρίδων δυνάμει του άρθρου 10,53 το 50% των 

χρονοθυρίδων που παραμένουν διαθέσιμες κατανέμεται κατά πρώτο λόγο σε 
νεοεισερχόμενους αερομεταφορείς εκτός εάν οι αιτήσεις των νεοεισερχόμενων είναι 
λιγότερες από το 50%. Η προτίμηση προς τους νεοεισερχόμενους αερομεταφορείς πρέπει να 
τηρείται έως τις 15 Ιανουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο προγραμματισμού και έως τις 
15 Αυγούστου για την επόμενη χειμερινή περίοδο προγραμματισμού. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που καθίσταται διαθέσιμος σημαντικός αριθμός χρονοθυρίδων κατά την ίδια περίοδο 
προγραμματισμού, γίνεται σεβαστή η προτίμηση προς του νεοεισερχόμενους Ο συντονιστής 
αντιμετωπίζει με δικαιοσύνη τις αιτήσεις νεοεισερχομένων και άλλων μεταφορέων, ανάλογα 
με τις περιόδους συντονισμού κάθε ημέρας προγραμματισμού. Μεταξύ των αιτήσεων που 
υποβάλλονται από νεοεισερχόμενους δίδεται προτεραιότητα στους αερομεταφορείς που 
πληρούν τους όρους για να χαρακτηρισθούν νεοεισερχόμενοι βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 2) σημείο β). 

                                                 
53 Η εφαρμογή του ποσοστού του 50% θα εξηγηθεί περαιτέρω σε αιτιολογική σκέψη.  
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2α. Αερομεταφορέας που μεταβιβάζει, κατά την έννοια του άρθρου 13, χρονοθυρίδες σε άλλον 
αερομεταφορέα στον ίδιο αερολιμένα δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος στον εν λόγω 
αερολιμένα για το χρονικό διάστημα δύο αντίστοιχων περιόδων προγραμματισμού, εκτός εάν 
θα είχε την ίδια προτεραιότητα ακόμα και αν δεν είχε μεταβιβάσει τις χρονοθυρίδες. 
[μεταφέρθηκε από το άρθρο 2 παράγραφος 2]. 

 

3. [...]. (μεταφέρθηκε εκ νέου στο άρθρο 9) 

 

4. Ο νεοεισερχόμενος, στον οποίο προσφέρθηκε σειρά χρονοθυρίδων εντός χρονικού 

διαστήματος μιας ώρας πριν ή μετά το χρόνο που ζήτησε αλλά δεν τη δέχθηκε, δεν διατηρεί 

την ιδιότητα του νεοεισερχόμενου για τη συγκεκριμένη σειρά κατά την περίοδο 

προγραμματισμού. 

 

5. [...]. (μεταφέρθηκε εκ νέου στο άρθρο 9) 

 

6. Εάν οι νεοεισερχόμενοι μεταφορείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, 

το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να συγκληθεί συνεδρίαση της επιτροπής συντονισμού του 

αερολιμένα προκειμένου να εξετάσει τις δυνατότητες αντιμετώπισης της κατάστασης. Η 

Επιτροπή καλείται στη συνεδρίαση αυτή. 

 

7. […] (μεταφέρθηκε εκ νέου στο άρθρο 9) 

 

8. […] (μεταφέρθηκε εκ νέου στο άρθρο 9) 

 

9. […] (μεταφέρθηκε εκ νέου στο άρθρο 9) 
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Άρθρο 11 
 

Κράτηση χρονοθυρίδων 
 
1. Κατόπιν αιτήματος του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα, το κράτος μέλος που είναι 

αρμόδιο για54 συντονισμένο αερολιμένα που παρουσιάζει σοβαρό και ευαπόδεικτο πρόβλημα 
καθυστερημένης επιστροφής χρονοθυρίδων και μη αξιοποίησης κατανεμημένων 
χρονοθυρίδων δύναται να αποφασίσει την επιβολή αερολιμενικών τελών, ως ορίζεται στο 
άρθρο 2, παράγραφος 4, της οδηγίας 2009/12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα αερολιμενικά τέλη55 , όσον αφορά την 
καθυστερημένη επιστροφή χρονοθυρίδων από τους αερομεταφορείς 56 στο αναφερόμενο στο 
άρθρο 9 κοινό σύστημα εκμετάλλευσης, καθώς και τον καταλογισμό ευθυνών στους εν λόγω 
αερομεταφορείς λόγω κράτησης άνευ αξιοποίησης αερολιμενικών υποδομών. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι ακόλουθες αρχές: 

 
α) Η διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 2009/12/EΚ57 εφαρμόζεται, τηρουμένων των 

αναλογιών, πριν από τη λήψη της εν λόγω απόφασης. Γνωμοδοτεί και ο συντονιστής. 
Για τους συντονισμένους αερολιμένες που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/12/ΕΚ, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα ζητεί τη 
γνώμη της επιτροπής συντονισμού και του συντονιστή. 

 
β) Η εν λόγω απόφαση δεν θίγει τη διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία κατανομής 

χρονοθυρίδων και το σύστημα αερολιμενικών τελών. 
 
γ) Η εν λόγω απόφαση δεν αποτρέπει τους αερομεταφορείς να σχεδιάζουν υπηρεσίες ή να 

εισέρχονται στην αγορά και περιορίζεται στην κάλυψη του κόστους παροχής των 
αερολιμενικών υποδομών και των αναγκαίων βοηθητικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους συντήρησης, λειτουργίας, διαχείρισης και 
διοίκησης, το οποίο βαρύνει τον αερολιμένα για την κράτηση αερολιμενικής 
χωρητικότητας που αντιστοιχεί σε αχρησιμοποίητες χρονοθυρίδες.  

                                                 
54  Επιφύλαξη της Επιτροπής, της ΤΣ και του ΗΒ ως προς τη διαγραφή της φράσης «Ο φορέας 

διαχείρισης του αερολιμένα του» και ως προς την πρόταση της Προεδρίας για αντικατάστασή 
της με τη φράση «Κατόπιν αιτήματος του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα, το κράτος μέλος 
που είναι αρμόδιο». 

55  ΕΕ L 70 της 14.3.2009, σ. 11. 
56 Θα προστεθεί αιτιολογική σκέψη προκειμένου να διευκρινιστεί ότι ο φορέας διαχείρισης 

συντονισμένων αερολιμένων δύναται να χρησιμοποιεί το σύστημα αερολιμενικών τελών με 
σκοπό την αποτροπή της καθυστερημένης επιστροφής χρονοθυρίδων στο κοινό σύστημα 
εκμετάλλευσης. 

57 ΕΕ L 70 της 14.3.2009, σ. 11.  
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γα) Η εν λόγω απόφαση δεν θα απαιτεί αφ’ εαυτής, την εκ των προτέρων καταβολή των 
τελών κράτησης χρονοθυρίδων από τους αερομεταφορείς, ενώ θα είναι ουδέτερη ως 
προς τα έσοδα για τους οικείους αερολιμένες. 

 

δ) Στους αερομεταφορείς δεν θα καταλογίζονται ευθύνες: 

 

(i) για την κράτηση αερολιμενικών υποδομών που δεν χρησιμοποιήθηκαν για 

κατανεμηθείσες χρονοθυρίδες οι οποίες όμως επιστρέφονται στο κοινό σύστημα 

εκμετάλλευσης πριν τις 31 Ιανουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο 

προγραμματισμού ή πριν τις 31 Αυγούστου για την επόμενη χειμερινή περίοδο 

προγραμματισμού, για χρονοθυρίδες την ακύρωση των οποίων έχει κοινοποιήσει 

ο αερομεταφορέας λόγω επίσημης αργίας και οι οποίες επιστρέφονται στο κοινό 

σύστημα εκμετάλλευσης πριν τις ημερομηνίες που προαναφέρθηκαν, καθώς και 

για τις χρονοθυρίδες που δικαιολογημένα δεν χρησιμοποιήθηκαν βάσει του 

άρθρου 10, παράγραφος 5· 

 

(ii) για την κράτηση άνευ αξιοποίησης αερολιμενικών υποδομών όσον αφορά 

κατανεμηθείσες χρονοθυρίδες οι οποίες όμως επιστράφηκαν στο κοινό σύστημα 

εκμετάλλευσης μετά τις 31 Ιανουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο 

προγραμματισμού ή μετά τις 31 Αυγούστου για την επόμενη χειμερινή περίοδο 

προγραμματισμού, και κατανεμηθείσες από τον συντονιστή σε άλλον 

αερομεταφορέα. 

 

ε) Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στον συντονιστή, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την 

Επιτροπή τουλάχιστον έξι μήνες πριν την έναρξη της σχετικής περιόδου 

προγραμματισμού58. 

 

2. Ο συντονιστής κοινοποιεί 59 στον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα όλες τις απαιτούμενες 

πληροφορίες για την εφαρμογή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 απόφασης. 

                                                 
58  Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη της εξής νέας περίπτωσης: «η εν λόγω απόφαση θα 

κοινοποιείται στο κράτος μέλος τουλάχιστον 12 μήνες πριν την έναρξη της σχετικής περιόδου 
προγραμματισμού».  

59  Η ΓΕ προτείνει την αντικατάσταση της φράσης «Ο συντονιστής κοινοποιεί» με τη φράση «Ο 
συντονιστής παρέχει». 
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Άρθρο 12 

 

Υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας 

 

1. Εφόσον σε ένα δρομολόγιο έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με 

το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ένα κράτος μέλος μπορεί, σε 

συντονισμένο αερολιμένα της επικράτειάς του, να κρατήσει τις χρονοθυρίδες που 

απαιτούνται για τις σχεδιαζόμενες πτήσεις στο δρομολόγιο αυτό. Εάν οι χρονοθυρίδες που 

έχουν κρατηθεί για το δρομολόγιο δεν χρησιμοποιηθούν, τότε διατίθενται σε οιονδήποτε 

άλλο αερομεταφορέα επιθυμεί να εκτελεί το δρομολόγιο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 

δημόσιας υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου. Εάν κανείς 

άλλος αερομεταφορέας δεν ενδιαφέρεται να εκτελεί το δρομολόγιο και το ενδιαφερόμενο 

κράτος μέλος δεν προβεί σε προκήρυξη υποβολής προσφορών βάσει του άρθρου 16, 

παράγραφος 10, του άρθρου 17, παράγραφοι 3 έως 7, και του άρθρου 18, παράγραφος 1, του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ή εάν η υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας έχει παρέλθει 

σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 11, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, οι 

χρονοθυρίδες είτε κρατούνται για άλλο δρομολόγιο με υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας είτε 

επιστρέφονται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης. 

 

2. Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών που θεσπίζει το άρθρο 16, παράγραφος 10, 

το άρθρο 17, παράγραφοι 3 έως 7, και το άρθρο 18, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1008/2008 εφαρμόζεται για τη χρήση των χρονοθυρίδων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον περισσότεροι του ενός ενωσιακοί 

αερομεταφορείς επιθυμούν να εκτελούν το δρομολόγιο και δεν έχουν καταφέρει να λάβουν 

χρονοθυρίδες εντός μιας ώρας πριν ή μετά τους χρόνους που ζήτησαν από τον συντονιστή. 
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Κινητικότητα χρονοθυρίδων 

 
Άρθρο 13 

 

Μεταβιβάσεις και ανταλλαγές χρονοθυρίδων60 

 

1. Υπό την προϋπόθεση της ρητής επιβεβαίωσης από τον συντονιστή, μετά από κοινοποίηση 

από ενδιαφερόμενο αερομεταφορέα, 61 οι χρονοθυρίδες δύνανται: 

 

α) να μεταβιβάζονται από έναν αερομεταφορέα από ένα δρομολόγιο ή είδος υπηρεσίας σε 

άλλο δρομολόγιο ή άλλο είδος υπηρεσίας που εκτελείται από τον ίδιο αερομεταφορέα· 

 

β) να μεταβιβάζονται μεταξύ δύο αερομεταφορέων, με ή χωρίς χρηματική ή άλλης 

φύσεως αποζημίωση·  

 

γ) να ανταλλάσσονται, μία έναντι άλλης, μεταξύ αερομεταφορέων με ή χωρίς οικονομική 

ή άλλης φύσεως αποζημίωση.62 

 

                                                 
60  Η ΕΛ έχει επιφύλαξη σχετικά με το άρθρο αυτό. 
61  Η ΔΑ προτείνει την ακόλουθη ρήτρα de minimis για τις περιπτώσεις β) και γ): «Οι 

χρονοθυρίδες μπορούν να μεταβιβάζονται ή να ανταλλάσσονται μόνο εφόσον υφίστανται 
περισσότερες των δύο πτήσεων μετ’ επιστροφής στο συγκεκριμένο δρομολόγιο την ίδια 
ημέρα.» Η ΓΕ, η ΛΕ και το ΗΒ αντιτίθενται. Η IT προτείνει το ακόλουθο συμβιβαστικό 
κείμενο: «Οι χρονοθυρίδες μπορούν να μεταβιβάζονται ή να ανταλλάσσονται μόνο εφόσον 
υφίστανται περισσότερες των δύο πτήσεων μετ’ επιστροφής την ίδια ημέρα, στο συγκεκριμένο 
δρομολόγιο μεταξύ αερολιμένα εντός της Ένωσης και αερολιμένα που εξυπηρετεί περιφερειακή 
περιοχή ή περιοχή ανάπτυξης εντός της επικράτειάς της, ή σε δρομολόγιο χαμηλής κίνησης προς 
οποιονδήποτε αερολιμένα της επικράτειάς της, εφόσον το δρομολόγιο αυτό θεωρείται ζωτικής 
σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής την οποία εξυπηρετεί ο 
αερολιμένας.» Επιφύλαξη της Επιτροπής ως προς την πρόταση της ΔΑ. 

62  Η ΓΑ, υποστηριζόμενη από τις ΒΛ, ΓΕ, ΔΑ, ΕΛ, ΙΣ και ΠΡ, προτείνει της προσθήκη νέου 
εδαφίου: «Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν ορισμένους περιορισμούς στις ανταλλαγές 
και τις μεταβιβάσεις με χρηματική ή άλλης φύσεως αποζημίωση, όπως προβλέπεται στα 
στοιχεία β) και γ), εφόσον συντρέχει σοβαρό και ευαπόδεικτο πρόβλημα σχετικά με τις εν λόγω 
ανταλλαγές ή μεταβιβάσεις. Οι εν λόγω περιορισμοί αιτιολογούνται και κοινοποιούνται 
δεόντως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.» Επιφύλαξη της Επιτροπής για την προσθήκη αυτή. Οι 
ΒΕ, ΙΤ, ΚΧ και ΗΒ εκφράζουν ανησυχίες για την προσθήκη αυτή. 
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1α. Όταν ο συντονιστής εκτιμά ότι η μεταφορά ή η ανταλλαγή, ως αναφέρεται στην παράγραφο 

1, ενδέχεται να έχει άμεσο και μη αμελητέο αρνητικό αντίκτυπο στο επίπεδο των υπηρεσιών 

περιφερειακού δρομολογίου που εκτελείται από τον οικείο αερολιμένα, ενημερώνει δεόντως 

το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.  

 

2. Τα κράτη μέλη στην επικράτεια των οποίων υπάρχουν συντονισμένοι αερολιμένες, 

διασφαλίζουν τη διαμόρφωση ενός διαφανούς πλαισίου το οποίο επιτρέπει τις επαφές μεταξύ 

αερομεταφορέων που ενδιαφέρονται για μεταβιβάσεις ή ανταλλαγές χρονοθυρίδων 

τηρουμένης της ενωσιακής νομοθεσίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν άμεση πρόσβαση στις 

σχετικές μη εμπιστευτικές πληροφορίες. 

 

2α. Ο συντονιστής δεν επικυρώνει μεταβιβάσεις ή ανταλλαγές μη σύμφωνες προς τις απαιτήσεις 

του παρόντος κανονισμού και εφόσον δεν εξασφαλίζεται ότι: 

 

α) δεν διακυβεύονται οι δραστηριότητες του αερολιμένα λαμβανομένων υπόψη όλων των 

τεχνικών, επιχειρησιακών και περιβαλλοντικών περιορισμών· 

β) τηρούνται οι περιορισμοί που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 12· 

γ) η μεταβίβαση ή η ανταλλαγή χρονοθυρίδων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 

παραγράφων 3 έως 7 του παρόντος άρθρου. (αποκατάσταση) 

 

 Ο συντονιστής δεν αρνείται να επικυρώσει μεταβιβάσεις ή ανταλλαγές για οποιονδήποτε 

άλλο λόγο πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 

  

2β. Για τις μεταβιβάσεις ή ανταλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία β) και γ), οι 

αερομεταφορείς κοινοποιούν στον συντονιστή τις λεπτομέρειες ενδεχόμενης χρηματικής ή 

άλλης φύσεως αποζημίωσης. Οι λεπτομέρειες της αποζημίωσης που συνοδεύει τη 

μεταβίβαση ή την ανταλλαγή αντιμετωπίζονται ως πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 

και ο συντονιστής τις δημοσιοποιεί μόνον στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο αερολιμένας ή 

στην Επιτροπή, εφόσον του το ζητήσουν.  
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2γ. Οι μεταβιβάσεις ή οι ανταλλαγές δεν υπόκεινται σε όρους που περιορίζουν τη δυνατότητα 
του αερομεταφορέα που επιθυμεί να αποκτήσει χρονοθυρίδες να ανταγωνισθεί τον 
αερομεταφορέα που μεταβιβάζει ή ανταλλάσσει τις χρονοθυρίδες αυτές. 

 
63 
 
3. Οι χρονοθυρίδες που κατανέμονται σε νεοεισερχόμενο64 δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν65 

σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος 1, στοιχείο β), του παρόντος άρθρου, για 
διάστημα δύο ισοδυνάμων περιόδων προγραμματισμού, εκτός αν πρόκειται για νομίμως 
εγκεκριμένη ανάληψη δραστηριοτήτων επιχείρησης που πτώχευσε. (πρώην παράγραφος 5) 

 
4. Οι χρονοθυρίδες που κατανέμονται σε νεοεισερχόμενο βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 2, 

στοιχείο β), δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν σε άλλο δρομολόγιο όπως προβλέπει η 
παράγραφος 1, στοιχείο α), του παρόντος άρθρου, για διάστημα δύο ισοδύναμων περιόδων 
προγραμματισμού, εκτός εάν ο νεοεισερχόμενος αντιμετωπισθεί με την ίδια προτεραιότητα 
στο νέο δρομολόγιο όπως στο αρχικό. (πρώην παράγραφος 6) 

 
5. Οι χρονοθυρίδες που κατανέμονται σε νεοεισερχόμενο δεν μπορούν να ανταλλάσσονται 66 

όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, στοιχείο γ), για διάστημα δύο ισοδύναμων περιόδων 
προγραμματισμού, εκτός εάν πρόκειται να βελτιωθούν οι χρονισμοί των χρονοθυρίδων για τα 
συγκεκριμένα δρομολόγια σε σύγκριση με τους χρονισμούς που είχαν ζητηθεί αρχικά. Οι 
θυρίδες που λαμβάνονται κατόπιν τέτοιας ανταλλαγής πρέπει να αξιοποιούνται δεόντως από 
τον ενδιαφερόμενο αερομεταφορέα κατά την περίοδο προγραμματισμού για την οποία 
κατανεμήθηκαν και τουλάχιστον για μία πλήρη περίοδο προγραμματισμού67. (πρώην 
παράγραφος 7) 

                                                 
63  Θα προστεθεί η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη: «Αναγνωρίζοντας ότι οι χρονοθυρίδες μπορούν να 

ανταλλαχθούν, και με επιφύλαξη της φορολογικής νομοθεσίας, ο παρών κανονισμός δεν αποτρέπει 
επ’ ουδενί ένα κράτος μέλος από την επιβολή φόρου σε περίπτωση μεταβίβασης ή ανταλλαγής 
χρονοθυρίδων μεταξύ δύο αερογραμμών έναντι χρηματικής αποζημίωσης, τηρουμένου πλήρως του 
ενωσιακού δικαίου». Η ΛΕ και το ΗΒ αντιτίθενται στην εν λόγω πρόταση, θεωρώντας ότι μπορεί 
να οδηγήσει σε καταστάσεις διπλής φορολόγησης και στρέβλωσης της αγοράς. Η Επιτροπή 
θεωρεί ότι η εν λόγω αιτιολογική σκέψη δεν είναι απαραίτητη.  

64  Οι ΔΑ και ΙΤ προτείνουν να περιληφθούν όλες οι νεοαποκτηθείσες χρονοθυρίδες και όχι μόνο 
εκείνες που έχουν αποκτηθεί από τους νεοεισερχόμενους.  

65  Η ΔΑ προτείνει την εξής προσθήκη: «ή να μισθωθούν».  
66  Όπ. π. 
67  Το ΗΒ εκφράζει ανησυχία σχετικά με την τελευταία πρόταση της εν λόγω παραγράφου. Το ΗΒ 

τη θεωρεί πλεονάζον κείμενο, καθώς οι χρονοθυρίδες θα εξακολουθούν να τελούν υπό καθεστώς 
νεοεισερχόμενου και η εν λόγω πρόταση έχει ως ανεπιθύμητο αποτέλεσμα τον εξαναγκασμό μιας 
αερογραμμής να αξιοποιεί μια εκ νέου χρονισμένη χρονοθυρίδα για διάστημα έως επτά μηνών. Οι 
ΓΕ και ΓΑ προτείνουν την εξής διατύπωση: «Οι χρονοθυρίδες που λαμβάνονται κατόπιν τέτοιας 
ανταλλαγής αξιοποιούνται δεόντως από τους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς για το χρονικό 
διάστημα για το οποίο κατανεμήθηκαν στη συγκεκριμένη περίοδο προγραμματισμού.» 
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6. 68Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 5, οι χρονοθυρίδες οι οποίες δεν 
κατανεμήθηκαν σύμφωνα προς το άρθρο 10, παράγραφοι 2 ή 3, μπορούν να μεταβιβαστούν 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο β) μόνο σε περίπτωση ανάληψης των 
δραστηριοτήτων επιχείρησης που πτώχευσε ή μεταξύ μιας μητρικής εταιρείας και των 
θυγατρικών της ή μεταξύ θυγατρικών της αυτής μητρικής εταιρείας. (πρώην παράγραφος 3) 
 

7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 5, οι χρονοθυρίδες οι οποίες δεν 

κατανεμήθηκαν σύμφωνα προς το άρθρο 10, παράγραφοι 2 ή 3, μπορούν να ανταλλάσσονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο γ), μόνο προκειμένου να βελτιωθούν οι χρονισμοί 

των χρονοθυρίδων για τα συγκεκριμένα δρομολόγια σε σύγκριση με τους χρονισμούς που 

είχαν ζητηθεί αρχικά. Οι θυρίδες που λαμβάνονται κατόπιν τέτοιας ανταλλαγής 

αξιοποιούνται δεόντως από τον ενδιαφερόμενο αερομεταφορέα κατά την περίοδο 

προγραμματισμού για την οποία κατανεμήθηκαν και τουλάχιστον για μία πλήρη περίοδο 

προγραμματισμού69. (πρώην παράγραφος 4) 

 

Άρθρο 14 

 

Διατάξεις περί ανταγωνισμού 

 

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εξουσία των δημοσίων αρχών να εγκρίνουν ή να περιορίζουν τη 

μεταβίβαση ή ανταλλαγή των χρονοθυρίδων μεταξύ αερομεταφορέων και να ορίζουν τον τρόπο 

κατανομής τους βάσει του εθνικού δικαίου περί ανταγωνισμού ή των άρθρων 101, 102 ή 106 της 

ΣΛΕΕ ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004 για τον 

έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων70. 

 

 

                                                 
68  Το κείμενο με μαύρους χαρακτήρες προστέθηκε προς διευκρίνιση της εφαρμογής των 

παραγράφων 3 έως 7. 
69  Το ΗΒ εκφράζει ανησυχία σχετικά με την τελευταία πρόταση της εν λόγω παραγράφου. Το 

ΗΒ τη θεωρεί πλεονάζον κείμενο, καθώς οι χρονοθυρίδες θα εξακολουθούν να τελούν υπό 
καθεστώς νεοεισερχόμενου και η εν λόγω πρόταση έχει ως ανεπιθύμητο αποτέλεσμα τον 
εξαναγκασμό μιας αερογραμμής να αξιοποιεί μια εκ νέου χρονισμένη χρονοθυρίδα για 
διάστημα έως επτά μηνών. Οι ΓΕ και ΓΑ προτείνουν την εξής διατύπωση: «Οι χρονοθυρίδες 
που λαμβάνονται κατόπιν τέτοιας ανταλλαγής αξιοποιούνται δεόντως από τους 
ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς για το χρονικό διάστημα για το οποίο κατανεμήθηκαν στη 
συγκεκριμένη περίοδο προγραμματισμού.» 

70 ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1. 
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Εφαρμογή 

 
Άρθρο 15 

 

[…] 

 

 

Άρθρο 16 

 

Διαδικασία επιτροπών 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

 

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011 71. 

 

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού 

(EΕ) αριθ. 182/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού. 

 

4. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συμβουλεύεται την επιτροπή για οιοδήποτε άλλο θέμα αφορά 

την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, επίσης σχετικά με: 

α) τις μεθόδους καθορισμού των παραμέτρων συντονισμού72· 

β) τις πτήσεις που εξαιρούνται από την κατανομή θυρίδας κατά το άρθρο 2, 

παράγραφος 11· 

γ) τις επίσημες αργίες που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 4α, και στο άρθρο 

1173· 

δ) τη φράση «σε χρόνο πολύ διαφορετικό» που αναφέρεται στο άρθρο 17, 

παράγραφος 1, και στο άρθρο 18, παράγραφος 274. 

 

                                                 
71 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.  
72  Επιφύλαξη του ΗΒ γι αυτή την περίπτωση. 
73  Βλέπε υποσημείωση 48 του άρθρου 10, παράγραφος 4α.  
74  Η ΓΑ προτείνει να προστεθεί η φράση «και αναγνωρίσιμου μέρους σειράς χρονοθυρίδων». 
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Άρθρο 17 

 

Συμφωνία χρονοθυρίδων και σχεδίων πτήσης  

 

1. 75Όταν αερομεταφορέας υποβάλλει σχέδιο πτήσης, το σχέδιο περιέχει αναφορά της 

χρονοθυρίδας που έχει κατανεμηθεί. Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους76, ο 

διαχειριστής του δικτύου απορρίπτει το σχέδιο πτήσης αερομεταφορέα εφόσον ο 

αερομεταφορέας σκοπεύει να χρησιμοποιήσει συντονισμένο αερολιμένα για προσγείωση ή 

απογείωση, κατά τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες είναι συντονισμένος, χωρίς να του 

έχει χορηγηθεί χρονοθυρίδα από τον συντονιστή για την εν λόγω πτήση. Το κράτος μέλος 

μπορεί να αναθέσει το καθήκον αυτό στον συντονιστή. Οι φορείς εκμετάλλευσης της 

ιδιωτικής αεροπλοΐας θεωρείται ότι δεν διαθέτουν χρονοθυρίδα εάν υποχρεωθούν να 

εκτελούν πτήσεις σε χρόνο πολύ διαφορετικό από αυτόν της κατανεμηθείσας χρονοθυρίδας 

και εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας.  

 

2. Το κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

συντονιστή, διαχειριστή του δικτύου, παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και φορέα 

διαχείρισης του αερολιμένα. 

 

3. […]. 

 

3α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο αερομεταφορέας που επιθυμεί να εκτελέσει επίσημη 

πτήση, πτήση έκτακτης ανάγκης ή πτήση για ανθρωπιστικούς λόγους παρέχει αμελλητί στον 

συντονιστή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ταυτοποίηση της πτήσης του.  

 

 

                                                 
75  Η ΙΤ διατηρεί επιφύλαξη για την παρούσα παράγραφο.  
76  Επιφύλαξη της Επιτροπής ως προς την έναρξη αυτής της πρότασης: «Κατόπιν αιτήματος του 

κράτους μέλους» 
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Άρθρο 1877 
 

Εκτέλεση 
 

1. Ο συντονιστής αποσύρει τη σειρά χρονοθυρίδων που έχει προσωρινά διαθέσει σε έναν 
αερομεταφορέα εν συστάσει και την τοποθετεί στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης στις 
15 Ιανουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο ή στις 15 Αυγούστου για την επόμενη 
χειμερινή περίοδο, εφόσον την ημερομηνία εκείνη η επιχείρηση δεν διαθέτει άδεια 
εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο έγγραφο ή δεν υπάρχει δήλωση της αρμόδιας αδειοδοτούσας 
αρχής ότι είναι πιθανό να εκδοθεί άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο έγγραφο πριν από την 
έναρξη της οικείας περιόδου προγραμματισμού. Οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές 
κοινοποιούν τακτικά στον συντονιστή επικαιροποιημένες πληροφορίες και ανταποκρίνονται 
στα αιτήματά του σε εύλογο χρονικό διάστημα. 78 

 
2. Ο αερομεταφορέας που επανειλημμένα είτε εκτελεί πτήσεις σε χρόνο πολύ διαφορετικό από 

την χρονοθυρίδα που του έχει χορηγηθεί ως μέρος της σειράς χρονοθυρίδων είτε 
χρησιμοποιεί χρονοθυρίδες με τρόπο πολύ διαφορετικό του υποδεικνυόμενου κατά την 
κατανομή, στερείται το προηγούμενό του που αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2, 
εκτός εάν αποδείξει ότι δεν είχε πρόθεση. Ο συντονιστής μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει 
αυτή τη σειρά χρονοθυρίδων από τον αερομεταφορέα για το υπόλοιπο της περιόδου 
προγραμματισμού και να τη διαθέσει στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης αφού ακούσει τον 
ενδιαφερόμενο αερομεταφορέα και του απευθύνει μία και μόνη προειδοποίηση. Εάν ο 
αερομεταφορέας ζητήσει ισοδύναμες χρονοθυρίδες, ο συντονιστής δεν υποχρεούται να τις 
χορηγήσει. 

 
Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε ο συντονιστής να συγκροτήσει σύστημα αποτελεσματικής 
εποπτείας για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. 

                                                 
77  Θα προστεθεί αιτιολογική σκέψη με βάση το ακόλουθο κείμενο: «Κατά την εφαρμογή 

εκτελεστικών μέτρων σε αερογραμμές, τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή 
στα δρομολόγια που συνδέουν περιοχές της περιφέρειας, περιλαμβανομένων των νησιωτικών 
κρατών μελών, με μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια-κόμβους, καθώς οιαδήποτε απόφαση 
απόσυρσης τόσο κρίσιμων χρονοθυρίδων επηρεάζει τη συνδεσιμότητα του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους με τον υπόλοιπο κόσμο.» Οι ΚΧ δεν συμφωνούν με αυτή την αιτιολογική 
σκέψη, διότι δεν σχετίζεται με το κείμενο και το καθιστά περισσότερο ασαφές. Επιφύλαξη 
της Επιτροπής, επειδή η αιτιολογική σκέψη υποδηλώνει ότι οι πτήσεις προς τα νησιά πρέπει 
να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον κανονισμό. 

78  Η Επιτροπή συμφωνεί να προβεί σε δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συντονιστές θα 
έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων CIRCA που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αδειοδοτούσες 
αρχές που αναφέρονται στον κανονισμό 1008/2008. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι η εν 
λόγω πρόσβαση δεν επηρεάζει την αρμοδιότητα μιας αρχής να αποκρίνεται σε ειδικά ad hoc 
αιτήματα των συντονιστών. 
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3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη και την εφαρμογή πραγματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων, ειδικότερα στην περίπτωση:  

 

– των καταστάσεων που ορίζονται στην παράγραφο 2· 

 

– των καταστάσεων όπου οι αερομεταφορείς ενεργούν χωρίς την απαραίτητη αντίστοιχη 

χρονοθυρίδα79· 

 

– καταστάσεων κατά τις οποίες μία μεμονωμένη πτήση που δεν αποτελεί τμήμα 

σειράς πτήσεων εκτελέστηκε αναιτιολόγητα σε χρόνο πολύ διαφορετικό από αυτόν της 

κατανεμηθείσας χρονοθυρίδας· 

 

– επιστροφής των χρονοθυρίδων μετά τις 31 Ιανουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο 

ή μετά τις 31 Αυγούστου για την επόμενη χειμερινή περίοδο, ή διατήρησης των μη 

χρησιμοποιημένων χρονοθυρίδων, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη προσφυγή στον 

μηχανισμό που προβλέπεται στο άρθρο 11· 

 

– μη κοινοποίησης στον συντονιστή ή τον υπεύθυνο προγραμματισμού των πληροφοριών 

που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 13 ή κοινοποίησης ψευδών ή παραπλανητικών 

πληροφοριών· 

 

– των καταστάσεων που ορίζονται στο άρθρο 13, παράγραφος 2γ· 

 

– προγραμματισμού, την ημέρα εκτέλεσης πτήσεων, σε χρόνους πολύ διαφορετικούς 

από αυτούς των κατανεμηθεισών χρονοθυρίδων 80. 

 

Ο συντονιστής τηρείται δεόντως ενήμερος για την έκβαση κάθε περίπτωσης που αναφέρεται 

για επιβολή τυχόν κυρώσεων. 

                                                 
79 Θα προστεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο αιτιολογική σκέψη που θα λαμβάνει υπόψη το 

γεγονός ότι η περίπτωση αυτή δεν ισχύει σε πτήσεις που πραγματοποιούνται εκτός 
χρονοθυρίδων (επίσημες πτήσεις, έκτακτες καταστάσεις και πτήσεις για ανθρωπιστικούς 
λόγους).  

80  Οι ΚΧ προτείνουν τη διαγραφή αυτής της περίπτωσης, διότι δεν σχετίζεται με το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και πρέπει να διευθετηθεί στο πλαίσιο των 
δικαιωμάτων των επιβατών.  
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4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 5, εάν ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να 

επιτύχει το ποσοστό χρήσης του 80% 81 που ορίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2, ο 

συντονιστής μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει τη σχετική σειρά χρονοθυρίδων από τον εν 

λόγω αερομεταφορέα για το υπόλοιπο της περιόδου προγραμματισμού και να τη διαθέσει στο 

κοινό σύστημα εκμετάλλευσης μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα. 

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 5, εάν μετά από παραχώρηση χρονικού 

περιθωρίου αντίστοιχου προς το 20 % της περιόδου ισχύος της σειράς δεν χρησιμοποιηθεί 

χρονοθυρίδα από τη σειρά αυτή, ο συντονιστής υποχρεούται να διαθέτει τη συγκεκριμένη 

σειρά χρονοθυρίδων για το υπόλοιπο της περιόδου προγραμματισμού στο κοινό σύστημα 

εκμετάλλευσης μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα. Ο συντονιστής 

δύναται να αποφασίσει να αποσύρει τη σειρά χρονοθυρίδων πριν το τέλος μιας περιόδου που 

αντιστοιχεί στο 20 % της περιόδου ισχύος της σειράς, εάν ο αερομεταφορέας δεν αποδείξει 

ότι προτίθεται να τις χρησιμοποιήσει.  

 

Άρθρο 19 

 

Καταγγελίες και δικαίωμα προσφυγής 

 

1. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων προσφυγής δυνάμει του εθνικού δικαίου, οι καταγγελίες 

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 2, των άρθρων 9, 10, 13, 17 και 18, 

παράγραφοι 1, 2 και 4, υποβάλλονται αρχικά στην επιτροπή συντονισμού. Η επιτροπή 

εξετάζει το θέμα εντός ενός μηνός από την κατάθεση της καταγγελίας και εφόσον είναι 

δυνατόν προτείνει λύσεις στον συντονιστή σε μια απόπειρα επίλυσης των προβλημάτων. Εάν 

δεν είναι δυνατή η διευθέτηση της καταγγελίας, το αρμόδιο κράτος μέλος μπορεί εντός των 

επόμενων δύο μηνών να μεριμνήσει για τη διαμεσολάβηση φορέα εκπροσώπησης του 

αερομεταφορέα ή του αερολιμένα ή άλλου τρίτου μέρους. 

 
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για να 

προστατεύουν τους συντονιστές έναντι αξιώσεων αποζημίωσης σε σχέση με την άσκηση των 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού καθηκόντων τους, πλην των περιπτώσεων βαριάς αμέλειας 

ή δόλου. 

                                                 
81  Επιφύλαξη της Επιτροπής ως προς τη διαγραφή του ποσοστού 85%. 
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Άρθρο 20 

 

Σχέσεις με τρίτες χώρες 82 

 

1. Με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης και των διμερών συμφωνιών 

αεροπορικών μεταφορών των κρατών μελών, ένα κράτος μέλος δύναται83 να λάβει 

μέτρα, περιλαμβανομένης της απόσυρσης χρονοθυρίδων, έναντι αερομεταφορέα ή 

αερομεταφορέων τρίτης χώρας, προκειμένου να αποκαταστήσει τη διακριτική μεταχείριση 

συγκεκριμένης τρίτης χώρας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαφαίνεται ότι: 

 

i) δεν διασφαλίζονται η ισοτιμία και ο δίκαιος ανταγωνισμός με τους αερομεταφορείς της 

ΕΕ ή 

 

ii) όσον αφορά την κατανομή χρονοθυρίδων και τη χρήση τους στους αερολιμένες της, η 

τρίτη χώρα ενεργεί με τρόπο που εισάγει διακρίσεις, όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο 1β: 

 

1β. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, θεωρείται ότι μια τρίτη χώρα ενεργεί με τρόπο που 

εισάγει διακρίσεις εάν: 

 

α) δεν επιφυλάσσει στους ενωσιακούς αερομεταφορείς μεταχείριση ανάλογη με εκείνη 

που παρέχεται από τον παρόντα κανονισμό στους αερομεταφορείς της ή 

 
β) δεν επιφυλάσσει στους ενωσιακούς αερομεταφορείς εκ των πραγμάτων εθνική 

μεταχείριση ή 

 
γ) παρέχει σε αερομεταφορείς άλλων τρίτων χωρών ευνοϊκότερη μεταχείριση από τη 

μεταχείριση που επιφυλάσσει προς τους ενωσιακούς αερομεταφορείς. 

                                                 
82  Επιφύλαξη της Επιτροπής ως προς τις ουσιαστικές αλλαγές που εισάγει η Προεδρία. Η 

πρόταση της Επιτροπής επί του παρόντος άρθρου αποσκοπεί αποκλειστικά στη διασαφήνιση 
του παρόντος κανονισμού. Το ΗΒ διατύπωσε επιφύλαξη εξέτασης για το άρθρο αυτό.  

83  Επιφύλαξη της Επιτροπής ως προς τους πρώτους στίχους της παραγράφου αυτής. Η Επιτροπή 
θεωρεί ότι οι διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών δεν περιλαμβάνουν διατάξεις που 
παρακάμπτουν τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να δύνανται να ενεργούν 
μονομερώς επί του εν λόγω θέματος. Αυτό διακυβεύει τη λειτουργία ενός αμερόληπτου και 
διαφανούς ενωσιακού συστήματος κατανομής χρονοθυρίδων. 
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1α. Με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης84, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα 

με τη διαδικασία του άρθρου 16, παράγραφος 2, να αποφασίσει85 ότι ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης χρονοθυρίδων, έναντι 

ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων τρίτης χώρας, προκειμένου να επανορθωθεί η 

διακριτική μεταχείριση της τρίτης χώρας, εφόσον προκύπτει ότι δεν διασφαλίζεται ισοτιμία 

και δίκαιος ανταγωνισμός με τους αερομεταφορείς της Ένωσης. 

 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιεσδήποτε σοβαρές δυσχέρειες, νομικού ή 

πρακτικού χαρακτήρα, αντιμετωπίζουν ενωσιακοί αερομεταφορείς όσον αφορά την 

εξασφάλιση χρονοθυρίδων στους αερολιμένες τρίτων χωρών. 

 

Τελικές διατάξεις 

 
Άρθρο 21 

 

Σύνταξη έκθεσης και συνεργασία 

 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 

εκτέλεση του παρόντος κανονισμού το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη 

ισχύος του. Η έκθεση αφορά ιδίως την εκτέλεση των άρθρων 9, 10, 10α, 11 και 13. 

 

2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 

ιδίως όσον αφορά τη συγκέντρωση πληροφοριών για την έκθεση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. 

 

                                                 
84  Η Επιτροπή προτείνει την αντικατάσταση της φράσης «Με την επιφύλαξη των διεθνών 

υποχρεώσεων της Ένωσης» με τη φράση «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1β» προς 
αποφυγή πιθανών αντιφάσεων μεταξύ των δύο παραγράφων. 

85  Επιφύλαξη της Επιτροπής ως προς τη χρήση της διαδικασίας του άρθρου 16, παράγραφος 2, 
για τη θέσπιση μη δεσμευτικών συστάσεων που δεν μπορούν να θεσπιστούν μέσω 
εκτελεστικής πράξης. 
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Άρθρο 22 

 

Κατάργηση 

 

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 καταργείται. 

 

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και 

διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙ.  

 

Άρθρο 23 

 

Έναρξη ισχύος  

 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου ή την τελευταία 

Κυριακή του Οκτωβρίου, βάσει της προγενέστερης εκ των δύο ημερομηνιών, κατόπιν περιόδου 24 

μηνών ύστερα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός καθ’ ολοκληρία και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

 

Βρυξέλλες, […]  

 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

Για το Συμβούλιο Για το Συμβούλιο 

[…] […] 

 

 

_______________ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ I ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

Καταργούμενoς κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του 

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου (EE L 14 της 22.1.1993, σ. 1) 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 894/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

(EE L 142 της 31.5.2002, σ. 

3) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1554/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

(EE L 221 της 4.9.2003, σ. 1) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 793/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 

(EE L 138 της 3.4.2004, σ. 

50) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 

24) 

 

 

_______________ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ II ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 Παρών κανονισμός 

Άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 2 

Άρθρο 1, παράγραφος 3 — 

Άρθρο 2, στοιχείο α) Άρθρο 2, παράγραφος 1 

Άρθρο 2, στοιχείο β) Άρθρο 2, παράγραφος 2 

Άρθρο 2, στοιχείο γ) — 

Άρθρο 2, στοιχείο δ) Άρθρο 2, παράγραφος 3 

Άρθρο 2, στοιχείο ε) Άρθρο 2, παράγραφος 4 

Άρθρο 2, στοιχείο στ) σημείο i) Άρθρο 2, παράγραφος 5 

Άρθρο 2, στοιχείο στ), σημείο ii) Άρθρο 2, παράγραφος 6 

— Άρθρο 2, παράγραφος 7 

— Άρθρο 2, παράγραφος 8 

— Άρθρο 2, παράγραφος 9 

Άρθρο 2, στοιχείο ζ) Άρθρο 2, παράγραφος 11 

Άρθρο 2, στοιχείο η) — 

Άρθρο 2, στοιχείο θ) Άρθρο 2, παράγραφος 10 

Άρθρο 2, στοιχείο ι) Άρθρο 2, παράγραφος 12 

Άρθρο 2, στοιχείο ια) Άρθρο 2, παράγραφος 13 

Άρθρο 2, στοιχείο ιβ)  Άρθρο 2, παράγραφος 14 

Άρθρο 2, στοιχείο ιγ) Άρθρο 2, παράγραφος 15 

— Άρθρο 2, παράγραφος 16 

— Άρθρο 2, παράγραφος 17 

— Άρθρο 2, παράγραφος 18 

— Άρθρο 2, παράγραφος 19 
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— 
 

Άρθρο 2, παράγραφος 20 

— Άρθρο 2, παράγραφος 21 
Άρθρο 3, παράγραφος 1 Άρθρο 3, παράγραφος 1 
Άρθρο 3, παράγραφος 2 Άρθρο 3, παράγραφος 2 
Άρθρο 3, παράγραφος 3 Άρθρο 3, παράγραφος 3 
Άρθρο 3, παράγραφος 4 Άρθρο 3, παράγραφος 4 
— Άρθρο 3, παράγραφος 5 
Άρθρο 3, παράγραφος 5 Άρθρο 3, παράγραφος 6 
Άρθρο 3, παράγραφος 6 Άρθρο 3, παράγραφος 7 
Άρθρο 3, παράγραφος 7 Άρθρο 3, παράγραφος 8 
— Άρθρο 3, παράγραφος 9 
— Άρθρο 3, παράγραφος 10 
Άρθρο 4, παράγραφος 1 Άρθρο 5, παράγραφος 1 
— Άρθρο 5, παράγραφος 2 
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α) Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο α) 
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β), πρώτη 
πρόταση 

Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο β) 

— Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο β), σημείο 
i) 

— Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο β), σημείο 
ii) 

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β), δεύτερη 
πρόταση 

Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο γ) 

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ) Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο δ) 
— Άρθρο 5, παράγραφος 3, στο τέλος 
Άρθρο 4, παράγραφος 3 Άρθρο 5, παράγραφος 4 
Άρθρο 4, παράγραφος 4 Άρθρο 5, παράγραφος 5 
Άρθρο 4, παράγραφος 5 Άρθρο 5, παράγραφος 6 
Άρθρο 4, παράγραφος 6 Άρθρο 5, παράγραφος 7 
Άρθρο 4, παράγραφος 7 Άρθρο 5, παράγραφος 7 και άρθρο 6, 

παράγραφος 1 
— Άρθρο 6, παράγραφος 2 
Άρθρο 4, παράγραφος 8 Άρθρο 6, παράγραφος 3 
— Άρθρο 6, παράγραφος 4 
Άρθρο 4, παράγραφος 9 — 
Άρθρο 4, παράγραφος 10 Άρθρο 6, παράγραφος 5 
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Άρθρο 5, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο Άρθρο 8, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α) Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο α) 

— Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β) 

Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β) Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο γ) 

Άρθρο 5, παράγραφος 2 Άρθρο 8, παράγραφος 2 

Άρθρο 5, παράγραφος 3 Άρθρο 8, παράγραφος 3 

Άρθρο 6, παράγραφος 1  Άρθρο 4, παράγραφος 1 

Άρθρο 6, παράγραφος 2  Άρθρο 4, παράγραφος 5 

Άρθρο 6, παράγραφος 3  Άρθρο 4, παράγραφος 2 

— Άρθρο 4, παράγραφος 3 

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στο τέλος Άρθρο 4, παράγραφος 4 

Άρθρο 7 Άρθρο 7 

Άρθρο 8, παράγραφος 1 Άρθρο 10, παράγραφος 1 

Άρθρο 8, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο 

εισαγωγική φράση 

Άρθρο 10, παράγραφος 2, εισαγωγική φράση 

Άρθρο 8, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, 

πρώτη και δεύτερη περίπτωση 

Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχεία α) και β) 

Άρθρο 8, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο — 

Άρθρο 8, παράγραφος 3  Άρθρο 9, παράγραφος 3 

Άρθρο 8, παράγραφος 4 Άρθρο 10, παράγραφος 5 

Άρθρο 8, παράγραφος 5 Άρθρο 9, παράγραφος 8, πρώτο εδάφιο 

— Άρθρο 9, παράγραφος 8, δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 8, παράγραφος 6 Άρθρο 9, παράγραφος 7 

Άρθρο 8, παράγραφος 7 Άρθρο 9, παράγραφος 9 

— Άρθρο 11 

Άρθρο 8α Άρθρο 13 

Άρθρο 8α, παράγραφος 1 Άρθρο 13, παράγραφος 1 

— Άρθρο 13, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 8α, παράγραφος 2 Άρθρο 13, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο 

— Άρθρο 13, παράγραφος 2, στο τέλος 
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Άρθρο 8α, παράγραφος 3 Άρθρο 13, παράγραφος 3 

Άρθρο 8β, πρώτη πρόταση Άρθρο 10, παράγραφος 7 

Άρθρο 8β, δεύτερη πρόταση Άρθρο 14 

Άρθρο 8β, τρίτη πρόταση — 

Άρθρο 9 Άρθρο 12 

Άρθρο 10, παράγραφος 1 Άρθρο 9, παράγραφος 1 

Άρθρο 10, παράγραφος 2 — 

Άρθρο 10, παράγραφος 3 Άρθρο 10, παράγραφος 4 

Άρθρο 10, παράγραφος 4, στοιχείο α), πρώτη, 

δεύτερη και τρίτη περίπτωση 

Άρθρο 10, παράγραφος 5, στοιχείο α), σημεία 

i), ii) και iii) 

Άρθρο 10, παράγραφος 4, στοιχεία β), γ) και 

δ) 

Άρθρο 10, παράγραφος 5, στοιχεία β), γ) και 

δ)  

— Άρθρο 10, παράγραφος 5, στο τέλος 

Άρθρο 10, παράγραφος 5 Άρθρο 10, παράγραφος 7 

— Άρθρο 10, παράγραφος 6 

Άρθρο 10, παράγραφος 6 Άρθρο 9, παράγραφος 3 

Άρθρο 10, παράγραφος 7 Άρθρο 9, παράγραφος 4 

Άρθρο 10, παράγραφος 8 Άρθρο 9, παράγραφος 5 

Άρθρο 10, παράγραφος 9 Άρθρο 9, παράγραφος 6 

Άρθρο 10α — 

Άρθρο 11  Άρθρο 19 

Άρθρο 12 Άρθρο 20 

Άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 2 

— Άρθρο 16, παράγραφος 3 

Άρθρο 13, παράγραφος 3 Άρθρο 16, παράγραφος 4 

Άρθρο 13, παράγραφος 4 — 

— Άρθρο 15 

Άρθρο 14, παράγραφος 1 Άρθρο 17, παράγραφος 1 

— Άρθρο 17, παράγραφος 2 

Άρθρο 14, παράγραφος 2 Άρθρο 18, παράγραφος 1 

Άρθρο 14, παράγραφος 3 — 
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Άρθρο 14, παράγραφος 4 Άρθρο 18, παράγραφος 2 

Άρθρο 14, παράγραφος 5 Άρθρο 18, παράγραφος 3 

Άρθρο 14, παράγραφος 6, στοιχεία α) και β) Άρθρο 18, παράγραφος 4 πρώτο και δεύτερο 

εδάφιο 

Άρθρο 14α Άρθρο 21 

— Άρθρο 22 

Άρθρο 15 Άρθρο 23 

— Παράρτημα Ι 

— Παράρτημα II 

 

 

 

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 

 

«Προκειμένου να παρασχεθεί περισσότερος χρόνος στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία ώστε 

να καταλήξουν σε συμφωνία ως προς το ζήτημα του Γιβραλτάρ, η Προεδρία προτείνει την επί του 

παρόντος παύση του θέματος.  

 

Προκειμένου να αντανακλάται η εν λόγω «παύση» στο κείμενό μας, η Προεδρία προτείνει την καθ’ 

ολοκληρία εξαίρεση από το κείμενο των αναφορών στο Γιβραλτάρ (αιτιολογική σκέψη 29 και 

άρθρο 1) και την αντικατάσταση των υποσημειώσεων 7 και 9 με κείμενο που υποδεικνύει ότι το 

θέμα έχει παύσει κατ’ αυτόν τον τρόπο επί του παρόντος». 

 

 

_______________ 

 


