
EUROPEES PARLEMENT
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Zittingsdocument

C5-00149/2002
2002/0013(COD)

NL
08/04/2002

Gemeenschappelijk standpunt

met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad
houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad betreffende gemeen-
schappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens

Doc.6661/1/02 + ADD1

SEC(2002)0373

NL NL





6661/1/02 REV 1 CS/td
DG C IV   NL

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 25 maart 2002
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2002/0013 (COD)

6661/1/02
REV 1

AVIATION 34
CODEC 252

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN
Betreft: gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 25 maart 2002 met het oog op de

vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad betreffende gemeen-
schappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens



6661/1/02 REV 1 CS/td 1
DG C IV   NL

VERORDENING (EG) Nr.      /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad

betreffende gemeenschappelijke regels

voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 80, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C
2 PB C
3 Advies van het Europees Parlement van 6 februari 2002 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ....................... (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van ...................
(nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten en de politieke

ontwikkelingen die daaruit zijn voortgevloeid hebben een ernstige weerslag gehad op de

vervoersactiviteiten van de luchtvaartmaatschappijen en hadden een aanzienlijke daling van

de vraag tot gevolg gedurende de laatste weken van de zomerdienstregeling 2001 en de

winterdienstregeling 2001/2002.

(2) Teneinde ervoor te zorgen dat het niet-benutten van slots die voor deze dienstregelingen zijn

toegewezen, er niet toe leidt dat luchtvaartmaatschappijen hun recht op die slots verliezen,

blijkt het noodzakelijk om duidelijk en ondubbelzinnig vast te stellen dat die dienstregelingen

ongunstig werden beïnvloed door de terroristische aanslagen van 11 september 2001.

(3) Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappe-

lijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens 1 dient derhalve

dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

                                                
1 PB L 14 van 22.1.1993, blz. 1.
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Artikel 1

Het volgende artikel wordt in Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad ingevoegd:

"Artikel 10 bis

De gebeurtenissen van 11 september 2001

Voor de doeleinden van artikel 10, lid 3, moeten de coördinatoren aanvaarden dat luchtvaart-

maatschappijen gedurende de zomerdienstregeling van 2002 en de winterdienstregeling 2002-2003

recht hebben op dezelfde reeks slots als die welke hun per 11 september 2001 waren toegewezen

voor respectievelijk de zomerdienstregeling van 2001 en de winterdienstregeling 2001-2002.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is van toepassing vanaf .........................

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitter de Voorzitter

_______________
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1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 15 januari ingediend. Dit voorstel

houdt verband met de gebeurtenissen van 11 september 2001 en strekt er toe dat de lucht-

vaartmaatschappijen voor het zomerseizoen 2002 en het winterseizoen 2002-2003 de slots die

hun op 11 september 2001 waren toegewezen, kunnen behouden. Het voorstel is gebaseerd op

artikel 80, lid 2, van het EG-Verdrag en valt onder de medebeslissingsprocedure van

artikel 251 van het Verdrag.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 21 maart 2002 advies uitgebracht. Het Comité

van de Regio's heeft besloten geen advies uit te brengen.

Het Europees Parlement heeft op 6 februari 2002 advies uitgebracht. 1

Op 25 maart 2002. heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld

overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag.

2. De Raad was het volledig eens met de aanpak van de Commissie. Bij de behandeling van het

voorstel heeft hij echter moeten constateren dat hij het door het Europees Parlement voor-

gestelde amendement - waarbij een artikel 10 ter zou worden ingevoegd - niet kan overnemen.

Voorts heeft hij de twee onderstaande wijzigingen aangebracht, die de tekst inhoudelijk

overigens niet ingrijpend veranderen:

•  schrapping van de eerste zin van artikel 10 bis van het voorstel, aangezien in de over-
wegingen al wordt verwezen naar de terroristische aanslagen;

•  handhaving van de datum van 11 september als referentiedatum voor de toekenning van
de slots.

_________________

                                                
1 Doc. 5961/02 CODEC 149 AVIATION 17.
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1- ACHTERGROND

Toezending van het voorstel aan het EP en de Raad
(document COM(2002) 7 def. – 2002/0013 COD):

[14.1.2002].

Advies van het Economisch en Sociaal Comité: [21.3.2002].

Advies van het Europees Parlement, eerste lezing: [6.2.2002].

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: [25.3.2002].

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

De Commissie stelt voor de huidige regels voor de toewijzing van slots op communautaire
luchthavens zodanig te wijzigen dat twee dienstregelingsperiodes, namelijk zomer 2001 en
winter 2001-2002, die verstoord zijn door de gebeurtenissen van 11 september 2001, worden
vrijgesteld van de toepassing van artikel 10, lid 3, van de verordening, op grond waarvan de
slots ten aanzien waarvan historische rechten gelden worden bepaald aan het eind van de
dienstregelingsperiode. Het voorstel beoogt deze twee dienstregelingsperiodes vrij te stellen
van de toepassing van de “use-it-or-lose-it”-regel bij de berekening van de benuttingsgraad
van de slots, zodat luchtvaartmaatschappijen in staat worden gesteld hun dienstverlening aan
te passen tijdens de door genoemde gebeurtenissen getroffen dienstregelingsperiodes.

3- COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

De Raad heeft het voorstel van de Commissie als volgt gewijzigd: hij heeft daarin een
expliciete verwijzing opgenomen naar de slots die aan luchtvaartmaatschappijen waren
toegewezen per 11 september 2001, welke datum als referentie geldt voor de toewijzing van
slots voor de zomerdienstregeling 2002 en de winterdienstregeling 2002-2003.

Naar de mening van de Commissie verandert door deze aanpassing noch de inhoud, noch de
doelstelling van het voorstel. De datum 11 september 2001 valt duidelijk binnen de
dienstregelingsperiode zomer 2001. Op 11 september 2001 werden reeds slots van de
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zomerdienstregeling gebruikt. Ook waren op die datum reeds slots toegewezen in het kader
van de conferentie van de IATA voor de coördinatie van de winterdienstregelingen
2001-2002 (juni 2001). Voorts was de uiterste datum voor het retourneren van slots naar de
slotpool, namelijk 31 augustus 2001, zoals bepaald in artikel 10, lid 4, van de verordening,
reeds verstreken. Op 11 september 2001 hadden de luchtvaartmaatschappijen bijgevolg reeds
hun slot-portefeuille vastgesteld voor de winterdienstregeling 2001-2002.

Zonder vrijstelling van de toepassing van artikel 10, lid 3, van de Verordening dreigen de
luchtvaartmaatschappijen aan het eind van de dienstregelingsperiodes zomer 2001 en winter
2001-2002 slots die tijdens die periodes niet zijn gebruikt kwijt te raken aan de slotpool.
Daarom wordt aan luchtvaartmaatschappijen het recht gegeven om aan het eind van de
dienstregelingsperiodes zomer 2001 en winter 2001-2002 dezelfde reeksen slots op te eisen
als die welke hun aanvankelijk waren toegewezen, ongeacht het gebruik dat daarvan is
gemaakt. Om deze reden moeten de coördinatoren accepteren dat aan het begin van de
dienstregelingsperiodes in 2002, namelijk zomer 2002 en winter 2002-2003, aan
luchtvaartmaatschappijen dezelfde reeksen slots worden toegekend. Aangezien de vrijstelling
enkel geldt voor de dienstregelingen van 2001, zullen de luchtvaartmaatschappijen voor de
dienstregelingen van 2002 en volgende dienstregelingen volledig aan de gebruikseis moeten
voldoen, willen zij aan het eind van de desbetreffende periodes historische rechten kunnen
doen gelden.

4- CONCLUSIE

Om de hierboven vermelde redenen steunt de Commissie het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad.


