ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου για την κύρωση της Πολυµερούς
Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της
Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας,
της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για
τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Η Πολυµερής Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας
της Αλβανίας, της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας,
της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας
του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της
Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου
Χώρου, υπογράφηκε στις 9 Ιουνίου 2006 στο Λουξεµβούργο.
Στόχος της ήταν το άνοιγµα των αγορών µεταξύ Ευρώπης και των γειτoνικών χωρών της, έτσι ώστε να ακολουθηθεί για τον «Κοινό Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο»
(ΚΕΕΧ) µεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών, το ίδιο µοντέλο µε εκείνο της εσωτερικής αγοράς, ήτοι: Πλήρες άνοιγµα της αγοράς από άποψη πρόσβασης, χωρητικότητας και ναύλων και ελευθερία εγκατάστασης χωρίς ρήτρες εθνικότητας (µε βάση την αµοιβαιότητα), ευθυγράµµιση µε την κοινοτική νοµοθεσία σε θέµατα όπως η
ασφάλεια πτήσεων, η ασφάλεια εδάφους, η διαχείριση
της εναέριας κυκλοφορίας, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα.
Η Συµφωνία θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική καθώς όλοι
οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων αποδέχθηκαν να ευθυγραµµίσουν την εθνική νοµοθεσία περί αεροπορικών
µεταφορών µε το πλήρες ευρωπαϊκό κεκτηµένο της Κοινότητας για τις αεροµεταφορές.
Οι εναρµονισµένοι κανόνες στην Ευρώπη θα δηµιουργήσουν µια κοινή, ελεύθερη και ασφαλή αγορά αεροµεταφορών, η οποία µπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναµη για άλλους τοµείς και να συµβάλει στην ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής, προς όφελος των καταναλωτών
και του κλάδου. Πρόκειται για ένα σηµαντικό βήµα προόδου, όπου οι αεροµεταφορές θα διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση της πολιτικής και οικονοµικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης.
Η Συµφωνία για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου είναι µια πολυµερής συµφωνία αεροµεταφορών, η οποία θα αντικαταστήσει τις διµερείς συµφωνίες αεροµεταφορών µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων του ΚΕΕΧ.
Τα συµβαλλόµενα στη Συµφωνία ΚΕΕΧ µέρη, εκπροσωπούνται στη Μικτή Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί
δυνάµει του άρθρου 18 της παρούσας Συµφωνίας και είναι αρµόδια για τη διαχείρισή της και τη διασφάλιση της
οµαλής εφαρµογής της.

Η οµαλή εφαρµογή της Συµφωνίας εξασφαλίζεται µε
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών σχετικά µε νέα νοµοθετήµατα ή αποφάσεις που
εκδίδονται σε σχέση µε την παρούσα Συµφωνία και µε
διαβούλευση στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής, ακόµη
και σε θέµατα κοινωνικού χαρακτήρα.
Στα άρθρα 2 και 3 της υπό κύρωση Πολυµερούς Συµφωνίας περιλαµβάνονται δηλώσεις τις οποίες θα καταθέσει η Ελλάδα στο θεµατοφύλακα της εν λόγω Συµφωνίας επί των άρθρων 3 και 4 του Πρωτοκόλλου V αυτής
και ειδικότερα:
α) επί του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου V, σύµφωνα µε
την οποία η χώρα µας, µε εξαίρεση την προσγείωση για
µη εµπορικούς σκοπούς, δεν θα επιτρέπει την προσγείωση στο έδαφός της οποιουδήποτε αεροσκάφους αεροµεταφορέα αδειοδοτηµένου από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, το οποίο φέρει ονοµασία κράτους, επιθετικό προσδιορισµό, σύµβολο ή
διακριτικό σηµείο το οποίο δεν συνάδει µε την προσωρινή ονοµασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της
Μακεδονίας», όπως ορίζεται στην Απόφαση 817 (1993)
του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, και
µε τις διατάξεις της Ενδιάµεσης Συµφωνίας της 13 Σεπτεµβρίου 1995 µεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας,
β) επί του άρθρου 4 περ. iii) του Πρωτοκόλλου V, σύµφωνα µε την οποία η χώρα µας δεν αναγνωρίζει τη χρήση της επωνυµίας «Μακεδονικές Αερογραµµές» ή άλλης
συναφούς επωνυµίας από την Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δηµοκρατία της Μακεδονίας ή οποιουδήποτε φυσικού ή
νοµικού προσώπου, καθώς η χρήση της εν λόγω επωνυµίας παραπέµπει στην ονοµασία της χώρας αυτής για
την οποία υφίσταται διαφορά σύµφωνα µε την Απόφαση
817 (1993) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων
Εθνών.
Με βάση τα ανωτέρω, εισάγουµε προς κύρωση την υπογραφείσα συµφωνία, προκειµένου να καταστεί εφαρµοστέο δίκαιο στην εσωτερική έννοµη τάξη.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2013
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ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ. Χατζηδάκης
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1α
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας
της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, η Πολυµερής Συµφωνία µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της,
της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας
της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας
της Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της
Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της
Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου που υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 9 Ιουνίου 2006, το κείµενο της οποίας σε
πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Δήλωση επί του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου V
1. Σε σχέση µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, υποπαράγραφοι (α) (i), (β) (i) και (iii) του Πρωτοκόλλου V της κυρούµενης µε το άρθρο 1 του παρόντος νόµου Πολυµερούς Συµφωνίας, που αφορούν στην άσκηση απεριορίστων δικαιωµάτων κυκλοφορίας αεροµεταφορέων αδειοδοτηµένων από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας µεταξύ οποιουδήποτε σηµείου σε
αυτό το κράτος και οποιουδήποτε σηµείου σε κράτος-µέλος ή κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την
πρώτη και τη δεύτερη µεταβατική περίοδο που προβλέπονται σε αυτό και την άσκηση απεριορίστων δικαιωµάτων αεροµεταφορέων αδειοδοτηµένων από την Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας µεταξύ σηµείων σε διαφορετικά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρεπόµενης της αλλαγής σε οποιοδήποτε σηµείο αεροσκάφους µε την προϋπόθεση ότι η πτήση αποτελεί µέρος δροµολογίου που εξυπηρετεί ένα σηµείο εντός της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, η Ελλάδα δηλώνει ότι: Με εξαίρεση την προσγείωση για µη εµπορικούς σκοπούς, η Ελληνική Δηµοκρατία δεν θα επιτρέπει την προσγείωση στο έδαφός της
οποιουδήποτε αεροσκάφους αεροµεταφορέων αδειοδοτηµένων από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία
της Μακεδονίας το οποίο φέρει ονοµασία κράτους, επιθετικό προσδιορισµό, σύµβολο ή διακριτικό γνώρισµα
που δε συνάδει µε την προσωρινή ονοµασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας», όπως ορίζεται στην Απόφαση 817 (1993) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, και µε τις διατάξεις της Ενδιάµεσης Συµφωνίας της 13ης Σεπτεµβρίου 1995 µεταξύ
της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας.
2. Η Δήλωση αυτή διατηρείται σε ισχύ µέχρι την επίλυση της διαφοράς επί του ονόµατος µεταξύ της Ελλάδας
και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας στις διαπραγµατεύσεις οι οποίες συνεχίζονται υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε τις Αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας 817 και 845 των
Ηνωµένων Εθνών (1993).
Άρθρο τρίτο
Δήλωση επί του άρθρου 4
περίπτωση (iii) του Πρωτοκόλλου V
Σχετικά µε την αναφορά στις «Μακεδονικές Αερογραµµές» στο άρθρο 4 περίπτωση (iii) του Πρωτοκόλλου
V στην κυρούµενη µε το άρθρο 1 του παρόντος νόµου
Πολυµερή Συµφωνία, η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει τη χρήση της επωνυµίας «Μακεδονικές Αερογραµµές» ή άλλης συναφούς επωνυµίας από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας ή οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, καθώς η χρήση της εν
λόγω επωνυµίας παραπέµπει στην ονοµασία της χώρας
αυτής για την οποία υφίσταται διαφορά, σύµφωνα µε την
Απόφαση 817 (1993) του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών.

Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 αυτής.
Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 2013
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Αριθµ. 226/3 / 2013
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας,
της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για τη
δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου»
Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου, προτείνεται
η κύρωση της ανωτέρω Πολυµερούς Συµφωνίας, που έχει υπογραφεί στο Λουξεµβούργο στις 9 Ιουνίου 2006.
Ειδικότερα:
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Α. Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται και έχει την ισχύ,
που ορίζει το άρθρο 28, παρ. 1, του Συντάγµατος, η προαναφερόµενη Συµφωνία µε τα συνηµµένα Παραρτήµατά
της, µε τις διατάξεις των οποίων προβλέπονται, µεταξύ
άλλων και τα ακόλουθα:
1.α. Στόχος της κυρούµενης Συµφωνίας είναι η δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (Κ.Ε.Ε.Χ.),
ο οποίος βασίζεται στην ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά, στην ελευθερία εγκατάστασης, σε ισότιµους όρους
ανταγωνισµού και σε κοινούς κανόνες, που αφορούν
στην ασφάλεια των πτήσεων, την ασφάλεια εδάφους, τη
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, σε περιβαλλοντικά θέµατα κ.λπ..
β. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, εφαρµόζονται οι διατάξεις συγκεκριµένων Κανονισµών ΕΚ, που αναφέρονται:
i) στην πρόσβαση στην αγορά (έκδοση αδειών αεροµεταφορέων, πρόσβαση σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών, καθορισµός ναύλων και κοµίστρων των αεροπορικών γραµµών, κοινοί κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες, υπηρεσίες εδάφους στους αερολιµένες της Κοινότητας, ασφάλιση των αεροµεταφορέων κα των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης αεροσκαφών
κ.λπ.),
ii) στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (δηµιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οργάνωση και χρήση του εναέριου χώρου,
διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας κ.λπ.),
iii) στην ασφάλεια πτήσεων (εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας, θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν
τις έρευνες ατυχηµάτων και συµβάντων πολιτικής αεροπορίας, διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, οργάνωση και σύνθεση του τµήµατος προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας, τέλη και δικαιώµατα που εισπράττει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας κ.λπ.),
iv) στην ασφάλεια εδάφους (εφαρµογή κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αεροµεταφορών, διεξαγωγή επιθεωρήσεων της Επιτροπής στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας κ.λπ.),
v) στο περιβάλλον (περιορισµός του θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά αεριωθούµενα πολιτικά αεροπλάνα, αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου κ.λπ.),
vi) στις κοινωνικές πτυχές (εφαρµογή µέτρων για τη
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία, οργάνωση του χρόνου εργασίας
κ.λπ.),
vii) στην προστασία των καταναλωτών (οργανωµένα
ταξίδια και οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις, γενική ασφάλεια των προϊόντων, προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, αποζηµίωση των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχή βοήθειας, σε περιπτώσεις
µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης κ.λπ.),
viii) σε διάφορα άλλα θέµατα (θέσπιση κώδικα συµπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης θέσε-

ων, αµοιβαία αποδοχή των αδειών άσκησης επαγγέλµατος και προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, κατάργηση των ελέγχων στις χειραποσκευές, στατιστικές καταγραφές των αεροπορικών µεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδροµείου, αναδιάρθρωση του κοινοτικού
πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και
της ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.).
(άρθρο 1, σε συνδυασµό µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
2. Καθορίζεται η έννοια των όρων, που αναφέρονται
στην κυρούµενη Συµφωνία, για την εφαρµογή της.
(άρθρα 2 και 8 παρ. 2)
3. Ορίζεται ότι:
α. Οι εφαρµοστέες διατάξεις των προαναφερόµενων
πράξεων, καθώς και των αποφάσεων της Μικτής Επιτροπής είναι δεσµευτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη και εντάσσονται στην εσωτερική έννοµη τάξη αυτών, κατά
τον τρόπο που εντάσσονται οι Κανονισµοί και οι Οδηγίες
της ΕΚ.
β. Οι διατάξεις της Συµφωνίας, δεν θίγουν τις σχέσεις
των συµβαλλοµένων µερών της Συµφωνίας Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
(άρθρα 3 και 5)
4. Τα συµβαλλόµενα µέρη, λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την κυρούµενη Συµφωνία και απέχουν από οποιοδήποτε µέτρο,
που µπορεί να διακυβεύσει την επίτευξη των στόχων αυτής.
(άρθρο 4)
5. Στο πλαίσιο εφαρµογής της κυρούµενης Συµφωνίας:
α. Απαγορεύεται η εισαγωγή διακρίσεων για λόγους εθνικότητας.
β. Δεν υπάρχουν περιορισµοί, όσον αφορά στην ελευθερία εγκατάστασης (δικαίωµα έναρξης και διεξαγωγής
δραστηριοτήτων από ελεύθερους επαγγελµατίες, σύσταση και διοίκηση επιχειρήσεων, µε βάση τους όρους
του δικαίου της χώρας εγκατάστασης που ισχύουν για
τους υπηκόους της, ίδρυση πρακτορείων, υποκαταστηµάτων ή θυγατρικών εταιρειών κ.λπ.), υπηκόων κράτουςµέλους της ΕΚ ή εταίρου Κ.Ε.Ε.Χ. στην επικράτεια ενός
εξ αυτών.
γ. Εταιρείες ή επιχειρήσεις, που συνιστώνται ή οργανώνονται σύµφωνα µε το δίκαιο κράτους-µέλους της ΕΚ
ή εταίρου του Κ.Ε.Ε.Χ. και των οποίων ο κύριος τόπος
της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας είναι εντός
του Κ.Ε.Ε.Χ., απολαµβάνουν της ίδιας µεταχείρισης µε
τα φυσικά πρόσωπα, που είναι υπήκοοι των κρατών-µελών της ΕΚ ή των εταίρων Κ.Ε.Ε.Χ..
δ. Καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής των προαναφερόµενων ρυθµίσεων, που αναφέρονται στο δικαίωµα ελεύθερης εγκατάστασης.
ε. Τα συµβαλλόµενα µέρη καταργούν ποσοτικούς περιορισµούς και µέτρα ισοδύναµου αποτελέσµατος στις
µεταφορές εξοπλισµού, εφοδίων και ανταλλακτικών,
πλην αυτών που επιβάλλονται για λόγους δηµόσιας τάξης ή προστασίας της υγείας ή της πνευµατικής, βιοµηχανικής ή εµπορικής ιδιοκτησίας.
(άρθρα 6 έως10)
6.α. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εφαρµόζουν τα ενδεδειγµένα µέτρα, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των πτήσεων και ειδικότερα ότι, τα αεροσκάφη που είναι νηολογηµένα στα
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συµβαλλόµενα µέρη, όταν προσγειώνονται σε αερολιµένες άλλου συµβαλλόµενου µέρους, πληρούν τα διεθνή
πρότυπα ασφαλείας και υποβάλλονται σε επιθεωρήσεις
διαδρόµου από εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του
άλλου µέρους, προκειµένου να ελέγχεται τόσο η ισχύς
των εγγράφων των αεροσκαφών και του πληρώµατός
τους, όσο και η εµφανής κατάσταση αυτών και του εξοπλισµού τους.
β. Παρέχεται σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος η δυνατότητα να ζητά διαβουλεύσεις οποτεδήποτε σχετικά µε τα
πρότυπα ασφαλείας που τηρεί άλλο συµβαλλόµενο µέρος σε συγκεκριµένα πεδία.
(άρθρο 11)
7.α. Τα συµβαλλόµενα µέρη: i) διασφαλίζουν ότι, τα
κοινά βασικά πρότυπα και οι µηχανισµοί παρακολούθησης της συµµόρφωσης προς την ασφάλεια του εδάφους,
εφαρµόζονται σε κάθε αερολιµένα που βρίσκεται στις επικράτειές τους, ii) παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως, κάθε αναγκαία αµοιβαία συνδροµή για την πρόληψη ενεργειών
έκνοµης κατάληψης αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας και κάθε άλλης έκνοµης ενέργειας κατά του αεροσκάφους, των επιβατών, του πληρώµατος, των αερολιµένων κ.λπ., iii) παρέχουν, επίσης, αµοιβαία συνδροµή
µε διευκόλυνση των επικοινωνιών και µε άλλα µέτρα, για
το γρήγορο και ασφαλή τερµατισµό περιστατικού ή απειλής έκνοµης κατάληψης αεροσκάφους ή άλλης έκνοµης
ενέργειας κατά της ασφάλειας αεροσκάφους, των επιβατών και του πληρώµατός του, αερολιµένων και αεροναυτιλιακών διευκολύνσεων.
Περαιτέρω, συνεργάζονται στο πεδίο διαχείρισης της
εναέριας κυκλοφορίας, ούτως ώστε να βελτιωθούν τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και η εν γένει αποτελεσµατικότητα των πρότυπων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη.
β. Τα συνδεδεµένα µέρη µπορεί να υποβάλλονται σε επιθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συµµετέχουν σε επιθεωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε
άλλα συµβαλλόµενα µέρη.
Επιπρόσθετα, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να
προσαρµόσουν τις θεσµικές τους δοµές διαχείρισης της
εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό.
γ. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνδέει τα συνδεδεµένα
µέρη µε κάθε επιχειρηµατική πρωτοβουλία στο πεδίο
των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών του εναέριου χώρου
και της διαλειτουργικότητας και µεριµνά για την πλήρη
σύνδεσή τους, µε την κατάρτιση ενός ρυθµιστικού σχεδίου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ), στο
πλαίσιο του προγράµµατος SESAR της Επιτροπής.
(άρθρα 12 και 13)
8. Ορίζονται οι κανόνες που εφαρµόζονται, όσον αφορά στον ανταγωνισµό και τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, προβλέπονται µεταξύ άλλων και τα εξής:
α. Τα συνδεδεµένα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσαρµόσουν βαθµιαία τα τυχόν κρατικά µονοπώλια εµπορικού χαρακτήρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι,
µέχρι τον οριζόµενο χρόνο, δεν υπάρχουν µεταξύ των υπηκόων τους διακρίσεις, σχετικά µε τους όρους εφοδιασµού και διάθεσης των προϊόντων.
Περαιτέρω, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι, η νοµοθεσία τους, περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισµού, εναρµονίζεται βαθµιαία προς το κοινοτικό κεκτηµένο.

β. Προσδιορίζονται οι πρακτικές, που είναι ασυµβίβαστες µε την οµαλή λειτουργία της Συµφωνίας, στο µέτρο
που µπορούν να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ δύο ή
περισσοτέρων συµβαλλόµενων µερών.
γ. Κάθε συνδεδεµένο µέρος: i) εξασφαλίζει την ανάθεση σε, επιχειρησιακά ανεξάρτητο, δηµόσιο φορέα των αναγκαίων αρµοδιοτήτων για τον έλεγχο δηµόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεως που
τους έχουν χορηγηθεί ειδικά δικαιώµατα, όσον αφορά
στην τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού και τη µη
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ii) ορίζει ή ιδρύει επιχειρησιακά ανεξάρτητη δηµόσια αρχή, στην οποία ανατίθενται αρµοδιότητες σχετικά µε τη χορήγηση κρατικών και
µεµονωµένων ενισχύσεων, καθώς και την ανάκτηση των
κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί παράνοµα,
στο πλαίσιο του ασκούµενου ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων προς αποτροπή νόθευσης του ανταγωνισµού.
δ. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος εξασφαλίζει διαφάνεια
στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων και συνεργάζεται
µε τα λοιπά µέρη, παρέχοντας σχετική ενηµέρωση.
(άρθρα 14, σε συνδυασµό µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
9. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε:
i) τις αρµοδιότητες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις περιπτώσεις που θίγονται υπάρχουσες ή
µελλοντικές επιτρεπόµενες αεροµεταφορές,
ii) τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων επί ζητηµάτων, που αφορούν στη νοµιµότητα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και λαµβάνονται µε βάση την κυρούµενη Συµφωνία,
iii) την ερµηνεία των διατάξεων της Συµφωνίας και
των διατάξεων που προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
αυτής.
(άρθρα 15 και 16, σε συνδυασµό µε
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV παρ. 1 και 2)
10.α. i) Η κυρούµενη Συµφωνία δεν θίγει, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, το δικαίωµα κάθε συµβαλλόµενου µέρους, να θεσπίζει µονοµερώς νέα νοµοθεσία ή να
τροποποιεί την υπάρχουσα στον τοµέα των αεροµεταφορών ή σε συναφές πεδίο.
ii) Τα συνδεδεµένα µέρη θεσπίζουν ανάλογη νοµοθεσία, µόνον εφόσον είναι σύµφωνη µε τη Συµφωνία.
β. Καθορίζεται η διαδικασία ενηµέρωσης των άλλων
συµβαλλόµενων µερών, σε περίπτωση που ένα συµβαλλόµενο µέρος εκδώσει νέα νοµοθεσία ή τροποποιήσει
την υφιστάµενη νοµοθεσία του.
(άρθρο 17)
11.α. Συνιστάται Μικτή Επιτροπή, αρµόδια για τη διαχείριση της κυρούµενης Συµφωνίας και τη διασφάλιση
της οµαλής εφαρµογής της. Η εν λόγω Επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους των συµβαλλόµενων µερών.
β. Καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Μικτής Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει, εκ περιτροπής, ένας εταίρος Κ.Ε.Ε.Χ. ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτηµέλη της.
γ. i) Η Μικτή Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µία
φορά, ανά έτος, και οσάκις το απαιτούν ιδιαίτερες περιστάσεις, κατόπιν αιτήσεως συµβαλλόµενου µέρους.
ii) Η Επιτροπή µπορεί, επίσης, να αποφασίζει τη σύσταση οποιασδήποτε οµάδας εργασίας, που την επικουρεί στην εκτέλεση των καθηκόντων της.
δ. Οι αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής είναι δεσµευτικές για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία λαµβάνουν
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τα αναγκαία µέτρα, οσάκις αποφασίζεται η ανάληψη
δράσης, ενηµερώνοντας σχετικά την Επιτροπή.
(άρθρα 18 και 19)
12. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την επίλυση των
διαφορών, που ενδεχοµένως ανακύπτουν όσον αφορά
στην εφαρµογή ή την ερµηνεία της κυρούµενης Συµφωνίας. Ειδικότερα προβλέπεται ότι:
α. Οι ανωτέρω διαφορές µπορεί να υποβάλλονται,
προς επίλυση, στη Μικτή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή αρχίζουν διαβουλεύσεις µεταξύ των διάδικων µερών.
Οι αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής δεν θίγουν τη νοµολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
β. Εάν η Μικτή Επιτροπή δεν καταλήξει σε απόφαση επίλυσης της διαφοράς, εντός του οριζόµενου χρονικού
διαστήµατος, τα διάδικα µέρη µπορούν να προσφύγουν
στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η απόφαση του οποίου είναι οριστική και δεσµευτική.
γ. Εάν η Μικτή Επιτροπή δεν αποφασίσει, εντός του οριζόµενου χρονικού διαστήµατος, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να λάβουν τα ενδεδειγµένα µέτρα διασφάλισης, για µέγιστη περίοδο έξι (6) µηνών, µετά την πάροδο της οποίας µπορούν να προβούν σε καταγγελία της
Συµφωνίας, µε άµεση εφαρµογή. Μέτρα διασφάλισης
δεν λαµβάνονται για θέµατα που έχουν υποβληθεί στο
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πλην των οριζόµενων εξαιρέσεων.
δ. Τα µέτρα διασφάλισης περιορίζονται, ως προς το
πεδίο εφαρµογής και τη διάρκειά τους, στα αυστηρώς αναγκαία για την επανόρθωση της κατάστασης.
ε. Τέλος, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την: i) ενηµέρωση των συµβαλλοµένων µερών, σε περίπτωση λήξης
µέτρων διασφάλισης, ii) ασφάλεια των πληροφοριών
που περιέρχονται σε γνώση των εκπροσώπων, αντιπροσώπων και εµπειρογνωµόνων κ.λπ. των συµβαλλοµένων
µερών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
(άρθρα 20-23 και 28 παρ. 3, σε συνδυασµό µε το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV παρ. 3)
13. Προσδιορίζονται τα θέµατα, που αποτελούν αντικείµενο διαβουλεύσεων των συµβαλλόµενων µερών,
στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής, µετά από αίτηση ενός εξ αυτών και καθορίζονται οι στόχοι των διαβουλεύσεων και η σχετική διαδικασία.
(άρθρα 24-26)
14.α. Τίθενται µεταβατικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας από τα επιµέρους ενδιαφερόµενα
συνδεδεµένα µέρη.
β. Κατά τη διάρκεια των οριζόµενων µεταβατικών περιόδων, τα σχετικά στοιχεία του καθεστώτος των αεροµεταφορών, µεταξύ δύο συνδεδεµένων µερών, καθορίζονται µε βάση το πλέον περιοριστικό από τα δύο αναφερόµενα, στα εν λόγω συνδεδεµένα µέρη, Πρωτόκολλα.
γ. Η βαθµιαία µετάβαση κάθε συνδεδεµένου µέρους
στην πλήρη εφαρµογή του Κ.Ε.Ε.Χ. υπόκειται σε αξιολογήσεις, που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σε συνεργασία µε το ενδιαφερόµενο συνδεδεµένο
µέρος.
(άρθρο 27, σε συνδυασµό µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και
τα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ Ι-IX)
15. Οι διατάξεις της κυρούµενης Συµφωνίας υπερισχύουν, πλην των οριζόµενων εξαιρέσεων, των σχετικών
διατάξεων διµερών συµφωνιών ή / και ρυθµίσεων αεροπορικών µεταφορών, που ισχύουν µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των κρατών-µελών της, της Νορβηγίας
και της Ισλανδίας αφενός και των συνδεδεµένων µερών,
αφετέρου.
(άρθρο 28)

16.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την επικύρωση ή
έγκριση, επανεξέταση, καταγγελία και λήξη της κυρούµενης Συµφωνίας, καθώς και θέµατα σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των διατάξεων αυτής στον αερολιµένα
του Γιβραλτάρ.
β. Παρέχεται η δυνατότητα διεύρυνσης του Κ.Ε.Ε.Χ.
µε την προσχώρηση και άλλων κρατών ή οντοτήτων, µετά από κοινοτική πρόταση και σχετική τροποποίηση της
Συµφωνίας.
(άρθρα 20 παρ. 4 και 29 – 34)
Β. Με τα άρθρα δεύτερο και τρίτο παρατίθενται δηλώσεις της Ελλάδας επί των άρθρων 3 και 4 του Πρωτοκόλλου V της κυρούµενης Συµφωνίας, σχετικά µε το δικαίωµα της χώρας µας να µην: α) επιτρέπει την προσγείωση,
πλην των οριζοµένων εξαιρέσεων, στο έδαφός της οποιουδήποτε αεροσκάφους αεροµεταφορέων, αδειοδοτηµένων από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της
Μακεδονίας που φέρει όνοµα και διακριτικά γνωρίσµατα
που δεν συνάδουν µε την προσωρινή ονοµασία του κράτους αυτού και β) αναγνωρίζει τη χρήση από αεροπορικές εταιρείες της ΠΓΔΜ, της επωνυµίας «Μακεδονικές
Αερογραµµές» ή άλλης συναφούς επωνυµίας που να παραπέµπει στη διαφορά µεταξύ των δύο χωρών, όσον αφορά στο θέµα της ονοµασίας της ΠΓΔΜ.
- Τα ανωτέρω ισχύουν µέχρι την επίλυση της διαφοράς
επί του ονόµατος της ΠΓΔΜ µεταξύ των δύο χωρών.
Γ. Με το άρθρο τέταρτο, σε συνδυασµό µε το άρθρο
29 παρ. 2 της Συµφωνίας, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτής και του υπό ψήφιση νόµου.
Δ. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, οι ακόλουθες δαπάνες:
1. Ετήσια δαπάνη, από την αντιµετώπιση των δαπανών
µετακίνησης των Ελλήνων αντιπροσώπων στη Μικτή Επιτροπή. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (αριθµός αντιπροσώπων, τόπος
συνεδριάσεων της Επιτροπής κ.λπ.) και εκτιµάται στο
ποσό των 2.000 Ευρώ περίπου.
(άρθρο 18 παρ. 1, 2 και 7)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α. πραγµατοποίηση
έκτακτων συνεδριάσεων της Μικτής Επιτροπής και κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των Ελλήνων αντιπροσώπων,
(άρθρο 18 παρ. 7)
β. αντιµετώπιση δαπανών προσφυγής της χώρας µας,
ως διάδικο µέρος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την επίλυση διαφοράς, σχετικά µε την εφαρµογή ή την ερµηνεία της κυρούµενης Συµφωνίας,
(άρθρο 20 παρ. 3, σε συνδυασµό µε
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV παρ. 3)
γ. συµµετοχή Ελλήνων εκπροσώπων στις διαβουλεύσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων
11 παρ. 2, 20 παρ. 2 και 22 παρ. 2, καθώς και στις οµάδες
εργασίας που µπορεί να συνιστώνται από τη Μικτή Επιτροπή.
(άρθρο 18 παρ. 8)
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στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας,
της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για τη
δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
οι ακόλουθες δαπάνες:
1. Ετήσια δαπάνη, από την αντιµετώπιση των δαπανών
µετακίνησης των Ελλήνων αντιπροσώπων στη Μικτή Επιτροπή. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από
πραγµατικά γεγονότα (αριθµός αντιπροσώπων, τόπος
συνεδριάσεων της Επιτροπής κ.λπ.) και εκτιµάται στο
ποσό των 2.000 Ευρώ περίπου.
(άρθρο 18 παρ. 1, 2 και 7)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α. πραγµατοποίηση
έκτακτων συνεδριάσεων της Μικτής Επιτροπής και κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των Ελλήνων αντιπροσώπων,
(άρθρο 18 παρ. 7)
β. αντιµετώπιση δαπανών προσφυγής της χώρας µας,
ως διάδικο µέρος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την επίλυση διαφοράς, σχετικά µε την εφαρµογή ή την ερµηνεία της κυρούµενης Συµφωνίας,
(άρθρο 20 παρ. 3, σε συνδυασµό µε
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV παρ. 3)
γ. συµµετοχή Ελλήνων εκπροσώπων στις διαβουλεύσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων
11 παρ. 2, 20 παρ. 2 και 22 παρ. 2, καθώς και στις οµάδες
εργασίας που µπορεί να συνιστώνται από τη Μικτή Επιτροπή.
(άρθρο 18 παρ. 8)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Ειδ.Φ. 39-120 «Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας).
Αθήνα, 12 Σεπτεµβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Μ. Χρυσοχοΐδης

