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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Απριλίου 2004

για τις απαιτήσεις ασφάλισης των αεροµεταφορέων και των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης αεροσκαφών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής (2),

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών και προκειµέ-
νου να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών, είναι
σηµαντικό να εξασφαλισθεί ενδεδειγµένο ελάχιστο επίπεδο
ασφάλισης των αεροµεταφορέων που θα καλύπτει την
ευθύνη τους έναντι επιβατών, αποσκευών, φορτίου, ταχυ-
δροµείου και τρίτων.

(2) Στην κοινοτική αγορά αεροµεταφορών, έχει καταργηθεί
πλέον η διάκριση µεταξύ εθνικών και διεθνών αεροµεταφο-
ρών, και συνεπώς είναι σκόπιµο να καθιερωθούν ελάχιστες
απαιτήσεις ασφάλισης για τους κοινοτικούς αεροµεταφο-
ρείς.

(3) Χρειάζεται από κοινού δράση για να διασφαλιστεί ότι οι
απαιτήσεις αυτές θα εφαρµόζονται και στους αεροµεταφο-
ρείς τρίτων χωρών, προκειµένου να εξασφαλισθούν ισότιµοι
όροι ανταγωνισµού µε τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς.

(4) Στην από 10 Οκτωβρίου 2001 ανακοίνωσή της σχετικά µε
τις επιπτώσεις των τροµοκρατικών επιθέσεων στις Ηνωµένες

Πολιτείες στον κλάδο των αεροµεταφορών, η Επιτροπή
δήλωσε την πρόθεσή της να εξετάσει τα ποσά και τους
όρους ασφάλισης που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών
εκµετάλλευσης από τα κράτη µέλη, έτσι ώστε να εξασφαλι-
σθεί εναρµονισµένη αντιµετώπιση. Επίσης, στην από 2 Ιου-
λίου 2002 ανακοίνωσή της σχετικά µε την ασφάλιση στον
τοµέα των αεροµεταφορών µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις
της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στις Ηνωµένες Πολιτείες, η
Επιτροπή δήλωσε ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί
τις εξελίξεις στην αεροπορική ασφαλιστική αγορά όσον
αφορά την αναπροσαρµογή των ποσών και των όρων ασφά-
λισης που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών εκµετάλ-
λευσης από τα κράτη µέλη.

(5) Με την απόφαση 2001/539/ΕΚ του Συµβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2001 (4), η Κοινότητα συνήψε τη σύµβαση για
την ενοποίηση ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές
µεταφορές, που συµφωνήθηκε στο Μοντρεάλ στις 28 Μαΐου
1999 («σύµβαση του Μοντρεάλ»), η οποία καθορίζει νέους
κανόνες περί ευθύνης σε περίπτωση ατυχήµατος στις διε-
θνείς αεροµεταφορές προσώπων, αποσκευών και φορτίου.
Οι εν λόγω κανόνες θα αντικαταστήσουν εν καιρώ τους
κανόνες της σύµβασης της Βαρσοβίας του 1929 και των
τροποποιήσεών της.

(6) Το άρθρο 50 της σύµβασης του Μοντρεάλ απαιτεί από τα
µέρη να διασφαλίζουν ότι οι αεροµεταφορείς είναι κατάλ-
ληλα ασφαλισµένοι για την κάλυψη της ευθύνης τους βάσει
της σύµβασης. Η σύµβαση της Βαρσοβίας του 1929 και οι
µετέπειτα τροποποιήσεις της θα συνεχίσουν να υφίστανται
επ' αόριστον παράλληλα µε τη σύµβαση του Μόντρεαλ.
Αµφότερες οι συµβάσεις προβλέπουν τη δυνατότητα απε-
ριόριστης ευθύνης.

(7) Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συµ-
βουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, περί της εκδόσεως αδειών
των αεροµεταφορέων (5), απαιτεί από τους αεροµεταφορείς
να ασφαλίζονται για την κάλυψη της ευθύνης σε περίπτωση
ατυχήµατος, ιδίως όσον αφορά επιβάτες, αποσκευές, φορ-
τίο, ταχυδροµείο και τρίτους, χωρίς όµως να προσδιορίζει
τα ελάχιστα ποσά και τους όρους ασφάλισης.

(1) ΕΕ C 20 Ε της 28.1.2003, σ. 193.
(2) ΕΕ C 95 της 23.4.2003, σ. 16.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2003 (δεν έχει

ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβου-
λίου της 5ης ∆εκεµβρίου 2003 (ΕΕ C 54 Ε της 2.3.2004, σ. 40), θέση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβου-
λίου της 30ής Μαρτίου 2004.

(4) ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 38.
(5) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.

30.4.2004 L 138/1Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



(8) Είναι σκόπιµο να ληφθεί υπόψη το ψήφισµα ECAC/25-1
που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Πολιτικής Αεροπο-
ρίας στις 13 ∆εκεµβρίου 2000 για τα ελάχιστα επίπεδα
ασφάλισης για την κάλυψη της ευθύνης έναντι επιβατών και
τρίτων, το οποίο τροποποιήθηκε στις 27 Νοεµβρίου 2002.

(9) Είναι αναγκαίο να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις ασφά-
λισης για την κάλυψη της ευθύνης έναντι επιβατών, απο-
σκευών, φορτίου και τρίτων, για τους κοινοτικούς αεροµε-
ταφορείς και για τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκα-
φών που εκτελούν πτήσεις εντός ή υπεράνω κράτους µέλους
ή προς ή από αυτό, συµπεριλαµβανοµένων των χωρικών του
υδάτων.

(10) Οι υποχρεώσεις ασφάλισης θα πρέπει να βαρύνουν τους
αεροµεταφορείς που διαθέτουν έγκυρη άδεια εκµετάλ-
λευσης, στην περίπτωση δε των κοινοτικών αεροµεταφο-
ρέων, έγκυρη άδεια εκµετάλλευσης χορηγηθείσα σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92. Η έλλειψη ή η
λήξη της εν λόγω άδειας δεν απαλλάσσει την επιχείρηση
από την υποχρέωση αυτή.

(11) Ενώ η σύµβαση του Μόντρεαλ ρυθµίζει ειδικά την ευθύνη
έναντι επιβατών, αποσκευών και φορτίου, η ευθύνη για το
ταχυδροµείο υπόκειται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της σύµ-
βασης αυτής, στους «κανόνες που εφαρµόζονται στις σχέ-
σεις µεταξύ των µεταφορέων και των ταχυδροµικών διοική-
σεων». Στην Κοινότητα, η ασφάλιση της ευθύνης αυτής ρυθ-
µίζεται ικανοποιητικά µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2407/92.

(12) Η υποχρεωτική ασφάλιση δεν θα πρέπει να απαιτείται για τα
κρατικά αεροσκάφη και για ορισµένα άλλα είδη αεροσκα-
φών.

(13) Ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να προβλέπεται σε
περιπτώσεις όπου ο αεροµεταφορέας ή η επιχείρηση εκµε-
τάλλευσης αεροσκαφών είναι υπεύθυνος όσον αφορά επι-
βάτες, αποσκευές, φορτίο και τρίτους σύµφωνα µε τους
κανόνες των διεθνών συµβάσεων, της κοινοτικής ή της
εθνικής νοµοθεσίας, χωρίς να υπάρχει παρεµβολή στους
κανόνες αυτούς.

(14) Η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει την ειδική ευθύνη στον
τοµέα των αεροπορικών µεταφορών όσον αφορά επιβάτες,
αποσκευές, φορτίο και τρίτους. Ως προς τους επιβάτες, τις
αποσκευές και το φορτίο, η ασφάλιση θα πρέπει να καλύ-
πτει επίσης τις περιπτώσεις θανάτου και σωµατικής βλάβης
λόγω ατυχήµατος καθώς και την απώλεια, καταστροφή ή
φθορά αποσκευών και φορτίου. Ως προς τους τρίτους, η
ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει επίσης τις περιπτώσεις
θανάτου, σωµατικής βλάβης και φθοράς της περιουσίας
λόγω ατυχήµατος.

(15) Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να ερµηνευθεί ως επι-
βάλλων διπλή ασφάλιση. Καθόσον ο συµβατικός µεταφο-
ρέας και ο πραγµατικός µεταφορέας κατά την έννοια του
άρθρου 39 της σύµβασης του Μόντρεαλ µπορεί να θεωρη-
θούν υπεύθυνοι για την ίδια ζηµία, τα κράτη µέλη δύνανται
να θεσπίσουν ειδικά µέτρα προς αποφυγή της διπλής ασφά-
λισης.

(16) Μολονότι τα συνολικά όρια αποτελούν πρακτική της
αγοράς που µπορεί να συµβάλει στην ασφαλισιµότητα,
ιδίως όσον αφορά κινδύνους από πολεµικές ή τροµοκρα-
τικές ενέργειες, διότι επιτρέπει στους ασφαλιστές να ελέγ-
χουν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους, η εν λόγω πρακτική
δεν απαλλάσσει τον αεροµεταφορέα ή την επιχείρηση εκµε-
τάλλευσης αεροσκάφους από την υποχρέωση να τηρούν τις
ελάχιστες ασφαλιστικές απαιτήσεις όταν συµπληρώνουν το
συνολικό όριο που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συµβό-
λαιό τους.

(17) Είναι αναγκαίο να απαιτείται από τους αεροµεταφορείς να
αποδεικνύουν ότι τηρούν ανά πάσα στιγµή τις ελάχιστες
απαιτήσεις ασφάλισης για την κάλυψη της ευθύνης, όπως
προβλέπει ο παρών κανονισµός. Όσον αφορά τους κοινοτι-
κούς αεροµεταφορείς και τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης
αεροσκαφών που χρησιµοποιούν αεροσκάφη νηολογηµένα
στην Κοινότητα, η προσκόµιση αποδείξεων ασφάλισης σε
ένα κράτος µέλος θα πρέπει να επαρκεί για όλα τα κράτη
µέλη, εφόσον η ασφάλιση αυτή έχει γίνει από επιχείρηση
εγκεκριµένη προς τούτο βάσει της εφαρµοστέας νοµοθε-
σίας.

(18) Όσον αφορά την υπέρπτηση εδάφους κράτους µέλους από
µη κοινοτικούς αεροµεταφορείς ή από αεροσκάφη νηολογη-
µένα εκτός Κοινότητας, η οποία δεν συνεπάγεται προσγεί-
ωση σε κράτος µέλος ή απογείωση από αυτό, το κράτος
µέλος πάνω από το οποίο υπερίπταται το αεροσκάφος δύνα-
ται, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, να ζητεί αποδείξεις της
συµµόρφωσης προς τις ασφαλιστικές απαιτήσεις του
παρόντος κανονισµού, διενεργώντας για παράδειγµα δειγµα-
τοληπτικούς ελέγχους.

(19) Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλισης θα πρέπει να επανεξετά-
ζονται µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα.

(20) Οι διαδικασίες εποπτείας της εφαρµογής των ελάχιστων
απαιτήσεων ασφάλισης θα πρέπει να είναι διαφανείς και να
µην εισάγουν διακρίσεις, ούτε να εµποδίζουν καθ' οιονδή-
ποτε τρόπο την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, προ-
σώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων.

(21) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε
την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιου-
νίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτε-
λεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(22) Όταν απαιτούνται περαιτέρω κανόνες για να εξασφαλιστεί η
κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης στον τοµέα
των αεροπορικών µεταφορών για σηµεία που δεν καλύπτο-
νται από τον παρόντα κανονισµό, τα κράτη µέλη θα πρέπει
να δύνανται να θεσπίζουν τους σχετικούς κανόνες.

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(23) Με κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου
της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου συµφωνήθηκαν
στις 2 ∆εκεµβρίου 1987 στο Λονδίνο διακανονισµοί στενό-
τερης συνεργασίας όσον αφορά τη χρήση του αερολιµένα
του Γιβραλτάρ. Οι διακανονισµοί αυτοί δεν έχουν ακόµα
τεθεί σε εφαρµογή.

(24) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, ήτοι η
εισαγωγή ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων που µπορούν
να συµβάλουν στους σκοπούς της εσωτερικής αγοράς εναέ-
ριων µεταφορών περιορίζοντας τις στρεβλώσεις του ανταγω-
νισµού, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη
µέλη και µπορεί, εποµένως, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοι-
νοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίζει µέτρα, σύµ-
φωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται µε
το άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της ανα-
λογικότητας, όπως ορίζεται µε το εν λόγω άρθρο, ο παρόν
κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη
του στόχου αυτού,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος

1. Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι να θεσπιστούν ελάχι-
στες απαιτήσεις ασφάλισης για τους αεροµεταφορείς και τις επιχει-
ρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών, όσον αφορά επιβάτες, απο-
σκευές, φορτίο και τρίτους.

2. Όσον αφορά τη µεταφορά ταχυδροµείου, οι απαιτήσεις
ασφάλισης είναι εκείνες που προβλέπονται από τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 και από τις εθνικές νοµοθεσίες των κρατών
µελών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε όλους τους αεροµετα-
φορείς και όλες τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών που
εκτελούν πτήσεις εντός ή υπεράνω του εδάφους κράτους µέλους ή
προς ή από κράτος µέλος στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη.

2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται:

α) στα κρατικά αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοι-
χείο β) της σύµβασης ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που
υπογράφηκε στο Σικάγο στις 7 ∆εκεµβρίου 1944·

β) στα αεροµοντέλα µε µέγιστη µάζα απογείωσης (ΜΤΟΜ) κατώ-
τερη των 20 κιλών·

γ) στα αεροδύναµα, η απογείωση των οποίων γίνεται µε τα πόδια
(όπου συµπεριλαµβάνονται τα αλεξίπτωτα πλαγιάς µε κινητήρα
και τα αιωρόπτερα)·

δ) στα δέσµια αερόστατα·

ε) στους αετούς (kites)·

στ) στα αλεξίπτωτα (συµπεριλαµβανοµένων των συρόµενων
αλεξιπτώτων parasailing)·

ζ) στα ελαφρά µηχανοκίνητα αεροσκάφη και τα ανεµόπτερα µε
µέγιστη µάζα απογείωσης (ΜΤΟΜ) κατώτερη των 500 κιλών
που

— χρησιµοποιούνται για µη εµπορικούς σκοπούς ή

— χρησιµοποιούνται για τοπικές εκπαιδευτικές πτήσεις που
δεν συνεπάγονται τη διέλευση διεθνών συνόρων,

όσον αφορά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις βάσει του παρόντος
κανονισµού σχετικά µε τους κινδύνους πολέµου και τροµοκρα-
τίας.

3. Εξυπακούεται ότι ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στον
αερολιµένα του Γιβραλτάρ µε την επιφύλαξη των αντίστοιχων νοµι-
κών θέσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασι-
λείου όσον αφορά τη διαφορά τους περί κυριαρχίας επί του εδά-
φους όπου βρίσκεται ο αερολιµένας.

4. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στον αερολιµένα του
Γιβραλτάρ αναστέλλεται έως ότου τεθούν σε εφαρµογή οι διακανο-
νισµοί της κοινής δήλωσης των Υπουργών Εξωτερικών του Βασι-
λείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 2ας ∆εκεµ-
βρίου 1987. Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασι-
λείου θα ενηµερώσουν σχετικά το Συµβούλιο για την εν λόγω ηµε-
ροµηνία θέσης σε εφαρµογή.

Άρθρο 3

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

α) «αεροµεταφορέας», κάθε αεροπορική επιχείρηση µε έγκυρη
άδεια εκµετάλλευσης·

β) «κοινοτικός αεροµεταφορέας», κάθε αεροµεταφορέας µε
έγκυρη άδεια εκµετάλλευσης την οποία έχει χορηγήσει κράτος
µέλος σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92·

γ) «επιχείρηση εκµετάλλευσης αεροσκάφους», το πρόσωπο ή η
οντότητα που έχει στη διαρκή και πραγµατική διάθεσή του τη
χρήση ή τη λειτουργία του αεροσκάφους, χωρίς να είναι αερο-
µεταφορέας· ως επιχείρηση εκµετάλλευσης του αεροσκάφους
θεωρείται κατά τεκµήριο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο
όνοµα του οποίου είναι νηολογηµένο το αεροσκάφος, εκτός
εάν µπορεί να αποδείξει ότι η επιχείρηση εκµετάλλευσης είναι
άλλο πρόσωπο·

δ) «πτήση»,

— ως προς τους επιβάτες και τις µη παραδιδόµενες απο-
σκευές, η περίοδος αεροπορικής µεταφοράς των επιβατών,
συµπεριλαµβανοµένης της επιβίβασης και αποβίβασής
τους,
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— ως προς το φορτίο και τις παραδιδόµενες αποσκευές, η
περίοδος µεταφοράς των αποσκευών και του φορτίου από
τη στιγµή που η αποσκευή ή το φορτίο παραδίδεται στον
αεροµεταφορέα µέχρι τη στιγµή της παράδοσής του στον
νόµιµο παραλήπτη,

— ως προς τους τρίτους, η χρησιµοποίηση του αεροσκάφους
από τη στιγµή της εκκίνησης των κινητήρων του για τρο-
χοδρόµηση ή για την απογείωση αυτή καθαυτή µέχρι τη
στιγµή της προσγείωσης και το πλήρες σταµάτηµα των
κινητήρων του· επίσης, η µετακίνηση του αεροσκάφους
από οχήµατα ρυµούλκησης ή προώθησης ή από δυνάµεις
χαρακτηριστικές της πρόωσης και της άντωσης του αερο-
σκάφους, ιδίως τα ρεύµατα αέρος·

ε) «ΕΤ∆», ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα, όπως ορίζονται από το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο·

στ) «ΜΤΟΜ», η µέγιστη µάζα απογείωσης, η οποία αντιστοιχεί
προς πιστοποιηµένο µέγεθος συγκεκριµένο για όλους τους
τύπους αεροσκαφών, όπως αυτό δηλώνεται στο πιστοποιητικό
πτητικής ικανότητας του αεροσκάφους·

ζ) «επιβάτης», κάθε πρόσωπο που επιβαίνει στην πτήση µε τη συ-
γκατάθεση του αεροµεταφορέα ή της επιχείρησης εκµετάλ-
λευσης αεροσκαφών, εξαιρουµένων των εν υπηρεσία µελών του
πληρώµατος πτήσεως καθώς και του πληρώµατος θαλάµου επι-
βατών·

η) «τρίτος», κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των
επιβατών και των εν υπηρεσία µελών του πληρώµατος πτήσεως
καθώς και του πληρώµατος θαλάµου επιβατών·

θ) «εµπορική πτήση», η πτήση που πραγµατοποιείται έναντι
αµοιβής ή/και µίσθωσης.

Άρθρο 4

Αρχές ασφάλισης

1. Οι αεροµεταφορείς και οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αερο-
σκαφών του άρθρου 2 διαθέτουν ασφάλιση σύµφωνα µε τον
παρόντα κανονισµό για την κάλυψη της ειδικής αεροπορικής
ευθύνης τους ως προς τους επιβάτες, τις αποσκευές τους, το φορ-
τίο και τους τρίτους. Στους ασφαλισµένους κινδύνους περιλαµβά-
νονται οι πολεµικές ή τροµοκρατικές ενέργειες, η αεροπειρατεία, η
δολιοφθορά, η παράνοµη κατακράτηση αεροσκάφους και οι εµφύ-
λιες αναταραχές.

2. Οι αεροµεταφορείς και οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αερο-
σκαφών διασφαλίζουν ότι η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για όλες
ανεξαιρέτως τις πτήσεις, ανεξαρτήτως εάν κατέχουν το αεροσκάφος
κατά κυριότητα, µέσω οποιασδήποτε µορφής µίσθωσης ή µέσω
συµπράξεων ή συµβάσεων δικαιοπαροχής, εκτέλεσης δροµολογίων
µε κοινό κωδικό ή οποιασδήποτε άλλης συµφωνίας της ίδιας
φύσεως.

3. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τους κανόνες περί ευθύνης οι
οποίοι πηγάζουν από:

— διεθνείς συµβάσεις στις οποίες τα κράτη µέλη και/ή η Κοινό-
τητα είναι συµβαλλόµενα µέρη,

— την κοινοτική νοµοθεσία και

— την εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών.

Άρθρο 5

Συµµόρφωση

1. Οι αεροµεταφορείς και, εφόσον αυτό απαιτείται, οι επιχειρή-
σεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών του άρθρου 2 αποδεικνύουν τη
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ασφάλισης του παρόντος κανονι-
σµού προσκοµίζοντας στις αρµόδιες αρχές του ενδιαφερόµενου
κράτους µέλους πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλο αποδεικτικό
έγκυρης ασφάλισης.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος» νοείται το κράτος µέλος που χορήγησε την άδεια
εκµετάλλευσης στον κοινοτικό αεροµεταφορέα ή το κράτος µέλος
στο οποίο έχει νηολογηθεί το αεροσκάφος της επιχείρησης εκµε-
τάλλευσης αεροσκαφών. Για τους εξωκοινοτικούς αεροµεταφορείς
και επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών που χρησιµοποιούν
αεροσκάφη νηολογηµένα εκτός Κοινότητας, «ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος» είναι το κράτος µέλος προς ή από το οποίο εκτελούνται οι
πτήσεις.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη πάνω
από το έδαφος των οποίων εκτελούνται πτήσεις δύνανται να απαι-
τούν από τους αεροµεταφορείς και τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης
αεροσκαφών του άρθρου 2 να προσκοµίζουν αποδεικτικά στοιχεία
έγκυρης ασφάλισης σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.

4. Ως προς τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς και τις επιχειρή-
σεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών που χρησιµοποιούν αεροσκάφη
νηολογηµένα στην Κοινότητα, η κατάθεση των αποδεικτικών στοι-
χείων ασφάλισης στο κράτος µέλος της παραγράφου 2 αρκεί για
όλα τα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου
8 παράγραφος 6.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναµίας της ασφαλιστικής
αγοράς, η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 9 παράγραφος 2, τα κατάλληλα µέτρα για την εφαρ-
µογή της παραγράφου 1.
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Άρθρο 6

Ασφάλιση για ευθύνη έναντι επιβατών, αποσκευών και
φορτίου

1. Για την ευθύνη έναντι επιβατών, η ελάχιστη ασφαλιστική
κάλυψη ορίζεται σε 250 000 ΕΤ∆ ανά επιβάτη. Ωστόσο, ως προς
τις µη εµπορικές πτήσεις αεροσκαφών µε ΜΤΟΜ που δεν υπερβαί-
νει τα 2 700 kg, τα κράτη µέλη δύνανται να καθορίζουν χαµηλό-
τερο επίπεδο ελάχιστης ασφαλιστικής κάλυψης υπό τον όρο ότι η
εν λόγω κάλυψη αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 100 000 ΕΤ∆ ανά επι-
βάτη.

2. Για την ευθύνη έναντι των αποσκευών, η ελάχιστη ασφαλι-
στική κάλυψη ορίζεται σε 1 000 ΕΤ∆ ανά επιβάτη στις εµπορικές
πτήσεις.

3. Για την ευθύνη έναντι του φορτίου, η ελάχιστη ασφαλιστική
κάλυψη ορίζεται σε 17 ΕΤ∆ ανά κιλό στις εµπορικές πτήσεις.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρµόζονται στις πτήσεις
πάνω από το έδαφος των κρατών µελών, οι οποίες εκτελούνται από
εξωκοινοτικούς αεροµεταφορείς ή από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης
που χρησιµοποιούν αεροσκάφη νηολογηµένα εκτός Κοινότητας,
και οι οποίες δεν συνεπάγονται προσγείωση στο έδαφος αυτό ή
απογείωση από αυτό.

5. Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο µπορούν να τρο-
ποποιηθούν όπως αρµόζει, όταν το επιβάλλει η τροποποίηση των
σχετικών διεθνών συνθηκών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτων

1. Ως προς την ευθύνη έναντι τρίτων, η ελάχιστη ασφαλιστική
κάλυψη ανά ατύχηµα, για έκαστο αεροσκάφος, ορίζεται σε:

Κατηγορία ΜΤΟΜ
(kg)

Ελάχιστη ασφάλιση
(εκατ. ΕΤ∆)

1 < 500 0,75

2 < 1 000 1,5

3 < 2 700 3

4 < 6 000 7

5 < 12 000 18

6 < 25 000 80

7 < 50 000 150

8 < 200 000 300

9 < 500 000 500

10 ¯ 500 000 700

Οσάκις δεν παρέχεται σε αεροµεταφορέα ή επιχείρηση εκµετάλ-
λευσης αεροσκαφών ασφαλιστική κάλυψη ανά ατύχηµα για ζηµίες
έναντι τρίτων λόγω κινδύνων πολέµου ή τροµοκρατίας, ο εν λόγω
αεροµεταφορέας ή επιχείρηση εκµετάλλευσης αεροσκαφών µπορεί
να εκπληρώσει την υποχρέωση ασφάλισής του κατά τέτοιων κινδύ-
νων µε ασφαλιστική κάλυψη βάσει συνολικού ορίου. Η Επιτροπή
παρακολουθεί στενά την εφαρµογή της διάταξης αυτής προκειµέ-
νου να διασφαλίζει ότι το εν λόγω συνολικό όριο είναι τουλάχι-
στον ισοδύναµο µε το οικείο ποσό του πίνακα.

2. Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο τροποποιούνται
καταλλήλως, όταν το επιβάλλει η τροποποίηση των σχετικών διε-
θνών συνθηκών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9, παρά-
γραφος 2.

Άρθρο 8

Επιβολή της συµµόρφωσης και κυρώσεις

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αεροµεταφορείς και οι
επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών του άρθρου 2 συµµορφώ-
νονται προς τον παρόντα κανονισµό.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 7, ως προς την υπέρπτηση από µη κοινοτικούς
αεροµεταφορείς ή αεροσκάφη νηολογηµένα εκτός Κοινότητας, η
οποία δεν συνεπάγεται προσγείωση σε κράτος µέλος ή απογείωση
από αυτό, καθώς και ως προς τις στάσεις τέτοιων αεροσκαφών στα
κράτη µέλη για µη κυκλοφοριακούς σκοπούς, το οικείο κράτος
µέλος µπορεί να ζητεί αποδείξεις της συµµόρφωσης προς τις ασφα-
λιστικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού.

3. Εφόσον χρειαστεί, τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν πρό-
σθετα αποδεικτικά στοιχεία από τον αεροµεταφορέα, την επιχεί-
ρηση εκµετάλλευσης του αεροσκάφους ή την ασφαλιστική επιχεί-
ρηση.

4. Οι κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισµού πρέ-
πει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

5. Ως προς τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς, οι κυρώσεις
αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν την ανάκληση της άδειας εκµετάλ-
λευσης, βάσει των οικείων διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας
και σύµφωνα µ' αυτές.

6. Ως προς τους µη κοινοτικούς αεροµεταφορείς και τις επιχει-
ρήσεις εκµετάλλευσης αεροσκαφών που χρησιµοποιούν αεροσκάφη
νηολογηµένα εκτός Κοινότητας, οι κυρώσεις µπορεί να περιλαµβά-
νουν την άρνηση του δικαιώµατος προσγείωσης στο έδαφος κρά-
τους µέλους.

30.4.2004 L 138/5Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



7. Αν τα κράτη µέλη δεν έχουν πεισθεί ότι πληρούνται οι όροι
του παρόντος κανονισµού, δεν επιτρέπουν την απογείωση αεροσκά-
φους έως ότου ο ενδιαφερόµενος αεροµεταφορέας ή η επιχείρηση
εκµετάλλευσης του αεροσκάφους προσκοµίσει αποδείξεις επαρκούς
ασφάλισης σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 9

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστήνεται
µε το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµ-
βουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτι-
κών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών
γραµµών (1).

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 5 και 7 της αποφάσεως 1999/468/ΕΚ, τηρουµέ-
νων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας αποφάσεως.

Η περίοδος του άρθρου 5 παράγραφος 6 της αποφάσεως
1999/468/ΕΚ είναι τρίµηνη.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4. Η επιτροπή µπορεί επίσης να συµβουλεύει την Επιτροπή για
οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού.

Άρθρο 10

Υποβολή έκθεσης και συνεργασία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο σχετικά µε τη λειτουργία του παρόντος κανονι-
σµού το αργότερο στις 30 Απριλίου 2008.

2. Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητη-
θεί, πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονι-
σµού.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει δώδεκα µήνες από τη δηµο-
σίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. ROCHE

(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
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