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

EN DE RAAD

van

betreffende de statistische registratie van het passagiers-,

vracht- en postvervoer door de lucht

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op

artikel 285,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 325 van 6.12.1995, blz. 11.
2 PB C 39 van 12.2.1996, blz. 25.
3 Advies van het Europees Parlement van 29 februari 1996 (PB C 78 van 18.3.1996,

blz. 28), uitgebracht op 16 september 1999 (PB C 54 van 25.2.2000, blz. 79),
Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ........ (nog niet verschenen in het
Publicatieblad) en Besluit van het Europees Parlement van ...... (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Om hun taken in het kader van het communautair luchtvervoerbeleid en in het kader van

de toekomstige ontwikkeling van het gemeenschappelijk vervoerbeleid te kunnen

uitvoeren dienen de Gemeenschappelijke instellingen te beschikken over vergelijkbare,

consistente, regelmatige en op het gelijke tijdvak betrekking hebbende statistische

gegevens betreffende de omvang en ontwikkeling van het passagiers-, vracht- en

postvervoer door de lucht binnen de Gemeenschap en van en naar de Gemeenschap.

(2) Voorshands bestaan dergelijke algemene, de gehele Gemeenschap omvattende

statistieken niet.

(3) In Beschikking 1999/126/EG van de Raad van 22 december 1998 over het communautair

statistisch programma 1998-2002 1 is vastgesteld dat aan dergelijke statistieken behoefte

bestaat.

(4) Door het gemeenschappelijke verzamelen van vergelijkbare en geharmoniseerde

gegevens kan een geïntegreerd systeem met betrouwbare, consistente en actuele

informatie worden opgebouwd.

(5) De gegevens over het passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht moeten voorzover

mogelijk compatibel zijn met de internationale gegevens van de Internationale

organisatie voor burgerluchtvaart (ICAO) en waar dat van toepassing is, moeten

vergelijkingen tussen de lidstaten en voor andere wijzen van vervoer mogelijk worden

gemaakt.

(6) De Commissie dient na verloop van zekere tijd een verslag in te dienen ter beoordeling

van de toepassing van deze verordening.

                                                
1 PB L 42 van 16.2.1999, blz. 1.



10011/2/02 REV 2 DL/mg 3
DG C IV    NL

(7) Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag is de

vaststelling van gemeenschappelijke statistische normen die het opstellen van

geharmoniseerde gegevens mogelijk maken, een optreden dat slechts op Gemeenschaps-

niveau doeltreffend kan worden uitgevoerd; deze normen dienen in elke lidstaat te

worden toegepast onder het gezag van de organen en instellingen die belast zijn met het

opstellen van officiële statistieken.

(8) Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de

communautaire statistiek 1 biedt een referentiekader voor de bepalingen welke bij deze

verordening worden vastgesteld.

(9) De voor de uitvoering van deze verordening noodzakelijke maatregelen dienen te worden

vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vast-

stelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uit-

voeringsbevoegdheden 2.

(10) Het bij Besluit 89/382/EEG/Euratom van de Raad 3 opgerichte Comité statistisch pro-

gramma is geraadpleegd.

(11) Het koninkrijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn op 2 december 1987 in Londen in

een gezamenlijke verklaring van hun ministers van buitenlandse zaken regelingen over-

eengekomen inzake meer samenwerking bij het gebruik van de luchthaven van Gibraltar;

met de toepassing van deze regelingen moet nog een begin worden gemaakt,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

                                                
1 PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
3 PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
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Artikel 1

Doel

De lidstaten zijn belast met de opstelling van statistische gegevens betreffende het civiele

passagiers-, vracht- en postvervoer door commerciële luchtvaartdiensten, alsmede betreffende

bewegingen van burgerluchtvaartuigen naar en van de communautaire luchthavens, met uit-

zondering van vluchten door staatsluchtvaartuigen.

Artikel 2

Gibraltar

1. De toepassing van deze verordening op de luchthaven van Gibraltar laat de respectieve

rechtsopvattingen van het Koninkrijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk betreffende het

geschil inzake de soevereiniteit over het grondgebied waarop de luchthaven is gelegen,

onverlet.

2. De toepassing van het bepaalde in deze verordening op de luchthaven van Gibraltar wordt

opgeschort totdat de regelingen van de gezamenlijke verklaring van de ministers van

Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Spanje en van het Verenigd Koninkrijk van

2 december 1987 van toepassing worden. De Regeringen van het Koninkrijk Spanje en van het

Verenigd Koninkrijk zullen de Raad van de datum van inwerkingtreding in kennis stellen.
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Artikel 3

Variabelen van de gegevensverzameling

1. Iedere lidstaat verzamelt statistische gegevens over  de volgende variabelen:

a) passagiers;

b) vracht en post;

c) etappes;

d) beschikbare passagierstoelen;

e) vliegtuigbewegingen.

De statistische variabelen op elk gebied, de nomenclaturen voor de indeling daarvan, de

frequentie van waarneming en de definities staan vermeld in de bijlagen I en II.

2. Iedere lidstaat verzamelt alle in bijlage I genoemde gegevens voor alle communautaire

luchthavens op zijn grondgebied met een verkeer van meer dan 150.000 passagiereenheden per

jaar.

De Commissie stelt een lijst van de in de eerste alinea bedoelde luchthavens op en werkt deze

zo nodig bij volgens de in artikel 11, lid 2, vastgelegde procedure.
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3. Voor luchthavens, anders dan met slechts irregulier commercieel verkeer, die niet onder

lid 2 vallen, verstrekken de lidstaten alleen jaarlijkse gegevens overeenkomstig tabel C1 van

bijlage I.

4. Onverminderd de leden 2 en 3 kan een lidstaat voor luchthavens

a) met minder dan 1.500.000 passagiereenheden per jaar, waarvoor er geen gegevens die

overeenkomen met die van bijlage I, voorhanden zijn bij de inwerkingtreding van deze

verordening,

b) en waarvoor de invoering van een nieuw gegevensvergaringssysteem zeer moeilijk blijkt

te zijn,

gedurende een beperkte periode van ten hoogste drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2003,

volgens de procedure van artikel 11, lid 2, gegevens verstrekken die minder volledig zijn dan

die welke worden bedoeld in bijlage I.

5. Onverminderd lid 2 is het de lidstaten toegestaan, voor luchthavens

a) waarvoor er bij de inwerkingtreding van de verordening geen gegevens voorhanden zijn

die overeenkomen met die van tabel B1 van bijlage I,

b) en waarvoor de invoering van een nieuw systeem voor het verzamelen van die gegevens

zeer moeilijk blijkt te zijn,

tot en met 21 december 2003, volgens de procedure van artikel 11, lid 2, enkel de voorhanden

gegevens te verstrekken.
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Artikel 4

Verzameling van gegevens

1. Bij de verzameling van gegevens wordt zoveel mogelijk uitgegaan van bestaande bronnen,

teneinde de geënquêteerden zo min mogelijk te belasten.

2. Geënquêteerden wie door de lidstaten om informatie wordt verzocht, zijn verplicht binnen

de vastgestelde tijd waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken.

Artikel 5

Nauwkeurigheid van de statistieken

De gegevens worden verzameld door middel van volledige registratie, tenzij er andere

nauwkeurigheidsnormen zijn vastgesteld volgens de procedure van artikel 11, lid 2.

Artikel 6

Gegevensverwerking

Voor de verwerking van de gegevens passen de lidstaten methoden toe die waarborgen dat de

overeenkomstig artikel 3 verzamelde gegevens beantwoorden aan de in artikel 5 vastgelegde

nauwkeurigheidsnormen.
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Artikel 7

Verzending van de resultaten

1. De lidstaten zenden het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen de

resultaten van de in artikel 6 bedoelde gegevensverwerking toe, met inbegrip van de gegevens

die door de lidstaten vertrouwelijk zijn verklaard krachtens de nationale wetgeving of nationale

praktijken met betrekking tot de statistische geheimhouding, overeenkomstig Verordening

(EG) nr. 322/97.

2. De resultaten worden overeenkomstig de in bijlage I opgenomen formaten voor gegevens-

bestanden verzonden. De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 11, lid 2, vast

welke bestanden en welke drager voor de overdracht van de gegevens moeten worden gebruikt.

3. De eerste waarnemingsperiode gaat in [op 1 januari 2003]. De verzending vindt zo spoedig

mogelijk plaats, maar uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de waarnemingsperiode.

Artikel 8

Verspreiding van de gegevens

1. De regelingen waarbij de Commissie de statistische resultaten bekendmaakt of verspreidt,

worden opgesteld volgens de procedure van artikel 11, lid 2.

2. De Commissie verspreidt onder de lidstaten passende statistische resultaten met eenzelfde

frequentie als voor de verzending van de resultaten geldt.
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Artikel 9

Verslagen

1. Op verzoek van de Commissie verstrekken de lidstaten alle informatie betreffende de bij het

verzamelen van de gegevens toegepaste methoden. De lidstaten delen, indien nodig, aan de

Commissie ook eventuele ingrijpende wijzigingen in de gehanteerde verzamelmethoden mee.

2. Nadat gedurende drie jaar gegevens zijn verzameld, wordt door de Commissie aan het Euro-

pees Parlement en de Raad een verslag voorgelegd over de ervaringen die zijn opgedaan bij de

toepassing van deze verordening, met name bij de toepassing van de artikelen 7 en 8.

Artikel 10

Tenuitvoerlegging

De maatregelen voor de tenuitvoerlegging van deze verordening, met inbegrip van maatregelen

voor de aanpassing aan economische en technische ontwikkelingen, met name betreffende:

- de aanpassing van de specificaties in de bijlagen bij deze verordening,

- de aanpassing van de kenmerken van de te verzamelen gegevens (artikel 3),

- de lijst van de communautaire luchthavens waarop artikel 3, lid 2, van toepassing is,

- de nauwkeurigheid van de statistieken (artikel 5),
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- de beschrijving van de gegevensbestanden, de codes en de drager voor het verzenden van

de resultaten naar de Commissie (artikel 7),

- de verspreiding van de statistische resultaten (artikel 8),

worden door de Commissie vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 11, lid 2.

Artikel 11

Comitologie

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma dat is opgericht bij

Besluit 89/382/EEG, Euratom.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 8 van dit besluit.

De termijn in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.
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Artikel 12

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgend op die van haar

bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

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

lidstaat.

Gedaan te

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitter de Voorzitter

____________________
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BIJLAGE I

RECORDSTRUCTUUR VOOR DE VERZENDING VAN
GEGEVENS NAAR EUROSTAT

A. GEGEVENSBANK ETAPPE (TEN MINSTE DRIEMAANDELIJKSE GEGEVENS)

De "etappegegevens" hebben alleen betrekking op commerciële diensten.

Recordformaat gegevensbestand

Elementen Type code Nomenclatuur Eenheid

Tabel

Land van aangifte

Referentiejaar

Referentiekwartaal/-maand

Betrokken luchthaven

Volgende/vorige luchthaven

Aankomst/vertrek

Geregelde/niet-geregelde diensten

Passagiersdiensten/vracht- en post-
diensten

Informatie van de luchtvaart-
maatschappij]

Type luchtvaartuig

Passagiers aan boord

Vracht en post aan boord

Vlucht

Beschikbare passagiersstoelen

2 letters

2 letters

2 cijfers

2 cijfers

4 letters

4 letters

1 cijfer

1 cijfer

1 cijfer

3 letters

4 letters

12 cijfers

12 cijfers

12 cijfers

12 cijfers

A1

(1) nationaliteitscode ICAO

yy

(2) Statra 291 herz. april 1991

(3) ICAO of IATA

(3) ICAO of IATA

1=aankomst       2=vertrek

1=geregeld        2=niet-geregeld

1=passagiersdiensten

2=vracht- en postdiensten

(4) ICAO + code voor lucht-
taxi-operators

(5) ICAO + code voor luchttaxi Passagier

Ton

Etappe

Passagier-
stoel
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B. GEGEVENSBANK HERKOMST/BESTEMMING VAN HET VERVOERDE
(TENMINSTE DRIEMAANDELIJKSE GEGEVENS)

De gegevens "herkomst en bestemming van het vervoerde" hebben alleen betrekking op
commerciële diensten.

Recordformaat gegevensbestand

Elementen Type
code

Nomenclatuur Eenheid

Tabel
Land van aangifte
Referentiejaar
Referentiekwartaal/-maand
Betrokken luchthaven
Luchthaven van herkomst/bestemming
Aankomst/vertrek
Geregelde/niet-geregelde diensten
Passagiersdiensten/
vracht- en postdiensten
Informatie van de luchtvaartmaatschappij]
Vervoerde passagiers
Geladen/geloste vracht en post

2 letters
2 letters
2 cijfers
2 cijfers
4 letters
4 letters
1 cijfer
1 cijfer
1 cijfer

3 letters
12 cijfers
12 cijfers

B1
(1) nationaliteitscode ICAO

yy
(2) Statra 291 herz. april 1991
(3) ICAO of IATA
(3) ICAO of IATA

1=aankomst 2=vertrek
1=geregeld 2=niet-geregeld
1=passagiersdiensten
2=uitsl. vracht- en postdiensten

(4) ICAO + code voor luchttaxi-operators
Passagier
Ton
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C. GEGEVENSBANK LUCHTHAVENS (TEN MINSTE) JAARLIJKSE GEGEVENS

De gegevens "luchthavens" hebben alleen betrekking op commerciële diensten, met uitzondering
van "totale vliegtuigbewegingen" die betrekking hebben op alle vliegtuigbewegingen.

Recordformaat gegevensbank

Elementen Type
code

Nomenclatuur Eenheid

Tabel
Land van aangifte
Referentiejaar
Referentiekwartaal
Luchthaven
Vervoerde passagiers op commerciële
luchtdiensten
(aankomst/vertrek)
Direct doorreizende passagiers op
commerciële diensten
(aankomst/vertrek)
Totaal geladen/geloste vracht en post op
commerciële luchtdiensten
Totale vliegtuigbewegingen met betrekking
tot commerciële luchtdiensten
Totale vliegtuigbewegingen

2-letters
2-letters
2-cijfers
2-cijfers
4-letters
12-cijfers

12-cijfers

12 cijfers

12 cijfers

12 cijfers

C1
(1) Nationaliteitscode ICAO

yy
(2) Statra 291 herz. april 1991
(3) ICAO Passagier

Passagier

Ton

Beweging

Beweging
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CODES

1. Land van aangifte

Het codesysteem voor de plaatsaanduiding is ontleend aan de lettercodes van de ICAO-

landenlijst.

België EB

Denemarken EK

Frankrijk LF

Duitsland ED

Griekenland LG

Ierland EI

Italië LI

Luxemburg EL

Nederland EH

Portugal LP

Spanje LE

Verenigd Koninkrijk EG

Oostenrijk LO

Finland EF

Zweden ES
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2. Referentiekwartaal/-maand

45 jaar

21 januari-maart (eerste kwartaal)

22 april-juni (tweede kwartaal)

23 juli-september (derde kwartaal)

24 oktober-december (vierde kwartaal)

1…12 januari…december (maand)

3. Luchthavens

Voor de luchthavens worden de vier-lettercodes van de ICAO, zoals opgenomen in ICAO-

document 7910, gebruikt.

4. Informatie over de luchtvaartmaatschappij

Informatie over de luchtvaartmaatschappij. Over de codering van deze variabele wordt beslist

volgens de procedure van artikel 11, lid 2.

5. Type luchtvaartuig

Voor de types luchtvaartuigen worden de ICAO-luchtvaartuigcodes gebruikt, zoals

opgenomen in ICAO-document 8643.

_______________
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BIJLAGE II

DEFINITIES

Communautaire luchthaven

Ieder terrein in een lidstaat waarvoor de bepalingen van het Verdrag gelden en dat beschikbaar is

voor commercieel luchtvervoer.

Commerciële luchtdiensten

Een vlucht of een reeks vluchten tegen vergoeding uitgevoerd door een burgerluchtvaartuig met

bestemming of afkomstig van communautaire luchthavens. Deze diensten kunnen geregeld of niet-

geregeld zijn.

Geregelde luchtdienst

Een reeks vluchten die elk alle volgende kenmerken bezitten :

1. zij worden uitgevoerd door luchtvaartuigen voor het vervoer van passagiers, vracht en/of post

tegen vergoeding, op zodanige wijze dat door het publiek voor elke vlucht individueel plaat-

sen kunnen worden gekocht (rechtstreeks van de luchtvaartmaatschappij of via haar erkende

agenten) ;

2. zij worden uitgevoerd om het vervoer tussen dezelfde twee of meer luchthavens te verzorgen :

a) hetzij volgens een gepubliceerde dienstregeling ;

b) hetzij met een zodanige regelmaat of frequentie dat zij duidelijk een systematische reeks

vormen.
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Niet-geregelde diensten

Luchtdiensten tegen vergoeding die niet onder de geregelde diensten vallen. Omvat ook vluchten

van luchttaxi's.

Passagiersdiensten

Alle vluchten die één of meer betalende passagiers vervoeren en alle vluchten die in de dienst-

regeling als passagiersvlucht zijn opgenomen.

Vracht- en postdiensten

Al dan niet geregelde luchtdiensten door luchtvaartuigen die ladingen andere dan passagiers ver-

voeren, d.w.z. vracht en post.

Vluchten met staatsluchtvaartuigen

Elke vlucht die wordt uitgevoerd in het kader van militaire, douane-, politie-, protocollaire of

brandweerdiensten.

Passagiereenheden

Voor berekeningsdoeleinden wordt met betrekking tot het opstellen van de in artikel 3, lid 2, en

voor de overgangsperiode in artikel 3, lid 4, genoemde lijst van communautaire luchthavens één

passagiereenheid beschouwd als gelijk aan één passagier of aan 90 kg vracht en post.
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Luchtvaartmaatschappij

Een luchtvervoersonderneming met een geldige exploitatievergunning. Wanneer luchtvaart-

maatschappijen een samenwerkings- of andere overeenkomst zijn aangegaan waarbij twee of meer

luchtvaartmaatschappijen afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor het aanbod en de verkoop van

luchtvervoersproducten op een vlucht of combinatie van vluchten, wordt de luchtvaartmaatschappij

vermeld die de vlucht feitelijk uitvoert.]

Etappes

Een etappe is de beweging van een vliegtuig van de start tot de volgende landing. Een technische

tussenlanding heeft geen invloed op de indeling van de etappe. De indeling van het vervoer is,

ongeacht de aard hiervan (passagiers, vracht of post), gelijk aan de indeling van de etappe die door

het betrokken luchtvaartuig wordt gevlogen.

Vluchten

Het aantal vluchten dat met betrekking tot een etappe tussen twee luchthavens wordt uitgevoerd.

Passagiers aan boord

Alle passagiers wier reis op de luchthaven van aangifte begint of eindigt, met inbegrip van

passagiers met aansluitende vluchten en direct doorreizende passagiers. Direct doorreizende

passagiers worden ook meegerekend.
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Direct doorreizende passagiers

Reizigers die hun reis voortzetten op een vlucht met hetzelfde vluchtnummer als de vlucht waarmee

zij arriveerden.

Vracht en post aan boord

Alle eigendommen andere dan voorraden en bagage die met een luchtvaartuig worden vervoerd,

inclusief expresdiensten en diplomatieke post, maar exclusief reizigersbagage.

Beschikbare passagiersstoelen

Het totaal aantal zitplaatsen dat door passagiers tussen twee luchthavens op een etappe kan worden

gekocht (exclusief zitplaatsen die feitelijk niet voor het vervoer van passagiers beschikbaar zijn

wegens beperkingen van het maximale brutogewicht). Indien geen precieze gegevens over de

inrichting van een luchtvaartuig beschikbaar zijn, dient een schatting te worden gegeven.

Herkomst en bestemming van het vervoerde

Passagiers/vracht/post op een bepaalde vlucht met hetzelfde vluchtnummer, onderverdeeld naar

luchthavenpaar bestaande uit de luchthaven van vertrek en de luchthaven van bestemming van de

betrokken passagiers/lading. (Bij passagiers en vracht waarvan niet bekend is waar zij aan boord

zijn gekomen, wordt uitgegaan van de herkomst van het luchtvaartuig; bij passagiers en vracht

waarvan niet bekend is waar zij van boord zullen gaan, wordt uitgegaan van de bestemming van het

luchtvaartuig).
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Vervoerde passagiers

Omvat alle passagiers wier reis op de luchthaven van aangifte begint of eindigt. Omvat niet direct

doorreizende passagiers.

Geladen/geloste vracht en post

Alle eigendommen andere dan voorraden en bagage die in een luchtvaartuig worden geladen of uit

een luchtvaartuig worden gelost, inclusief expresdiensten en diplomatieke post, maar exclusief

reizigersbagage.

Totale vliegtuigbewegingen

Alle starts en landingen van niet-militaire luchtvaartuigen. Dit omvat gespecialiseerde commerciële

luchtvaartactiviteiten door luchtvaartuigen die voornamelijk taken uitvoeren in verband met de

landbouw, bouwnijverheid, luchtfotografie en landmetingen, alsmede activiteiten van vliegscholen,

zakenvluchten en alle andere niet-commerciële vluchten.

Totale vliegtuigbewegingen met betrekking tot commerciële luchtdiensten

Alle starts en landingen die door burgerluchtvaartuigen tegen vergoeding worden uitgevoerd.

_________________
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I. INLEIDING

Op 18 september 1995 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening

betreffende de statistische registratie van het passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht. De

aanvankelijke besprekingen over het voorstel werden geschorst vanwege de toen nog onopgeloste

kwestie van de luchthaven van Gibraltar. Nadat er op dit punt overeenstemming was bereikt,

werden de besprekingen in 2002 hervat.

Het Europees Parlement bracht in het kader van de raadplegingsprocedure advies uit op

29 februari 1996 1, en bevestigde dit advies op 16 september 1999 als advies in eerste lezing in het

kader van de medebeslissingsprocedure. Het Economisch en sociaal comité bracht op

22 november 1995 advies uit 2.

Krachtens de medebeslissingsprocedure (artikel 251 VEG) heeft de Raad, rekening houdende met

de eerste lezing van het Parlement, op 30 september 2002 het gemeenschappelijk standpunt  over de

ontwerp-verordening vastgesteld.

II. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

De Raad keurt het doel van de beoogde maatregel goed, te weten de opstelling van geharmoniseerde

statistieken betreffende het passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht, zoals die welke voor

andere vervoerswijzen bestaan. Mede gelet op de sterke toename van het luchtverkeer en het steeds

grotere belang van intermodaliteit, worden dergelijke statistieken steeds belangrijker voor de

behoorlijke werking van het vervoerssysteem in de Europese Unie. De lidstaten zijn

verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens en de gebruikte methoden; de gegevens dienen

zo mogelijk compatibel te zijn met de internationale gegevens die door de ICAO worden verschaft.

                                                
1 PB C 78 van 18.3.1996, blz. 28.
2 PB C 39 van 12.2.1996, blz. 25.
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Naast de (in artikel 2, leden 1 en 2 en in de nieuwe overweging 11) opgenomen clausules met

betrekking tot Gibraltar, kunnen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Commissie-

voorstel als volgt worden samengevat:

- De Raad achtte het dienstig om de "code van de luchtvaartmaatschappij" niet op te nemen in

de gegevens die aan EUROSTAT moeten worden verstrekt. De betreffende term is vervangen

door "informatie over de luchtvaartmaatschappij"; teneinde informatie te verzamelen zoals het

land van registratie van de luchtvaartmaatschappij en over het feit of de luchtvaart-

maatschappij al dan niet in de EU gevestigd is. Een verklaring van de Commissie waarin

gesteld wordt dat de informatie over "de code van de luchtvaartmaatschappij" van wezenlijk

belang is voor de besluitvorming en om de kwaliteit van de informatie te controleren, zal in de

notulen van de Raad worden opgenomen.

- De in artikel 3 vastgestelde drempelwaarden en overgangsperioden voor het verstrekken van

gegevens zijn gewijzigd, omdat er voor bepaalde luchthavens nog geen statistieken zoals die

van bijlage I beschikbaar zijn, waardoor een nieuw systeem voor de verzameling van

gegevens moeilijk zou kunnen worden ingevoerd. De uiterste termijn voor de toezending van

alle gegevens aan EUROSTAT is op eind september 2006 gesteld.

- Thans is in artikel 11 bepaald dat op het Comité statistisch programma de voorwaarden voor

de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden van toepassing

zijn, als neergelegd in Besluit 1999/468/EG van de Raad, en dat het Comité een regelgevend

karakter heeft. De overwegingen zijn in deze zin aangepast.

- De Raad heeft amendement 4 van het Europees Parlement opgenomen inzake de definitie van

"passagiereenheid" als zijnde "gelijk aan één passagier of aan 90 kg vracht en post".

_______________
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Hierbij gaat voor de delegaties de tekst van de Commissieverklaring, ter opneming in de

Raadsnotulen.

_______________



11078/02 ADD 1 sch/HF/vl 2
BIJLAGE DG C IV    NL

BIJLAGE

Verklaring voor de Raadsnotulen

"De Commissie bevestigt dat de code van de luchtvaartmaatschappij, wat haar betreft, niet

verplicht deel hoeft uit te maken van de code voor de variabele 'informatie over de luchtvaart-

maatschappij' als bedoeld in de tabellen 1 en 2 van Bijlage I. Het is de bedoeling dat de variabele

'informatie over de luchtvaartmaatschappij' gebruikt wordt om meer geaggregeerde gegevens te

verzamelen, zoals het land van registratie van de luchtvaartmaatschappij en of de luchtvaart-

maatschappij al dan niet in de EU gevestigd is."

_______________
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1. Op 18 september 1995 heeft de Commissie een voorstel voor bovengenoemde verordening

ingediend 1. De aanvankelijke besprekingen over dit voorstel werden geschorst in afwachting

van een oplossing voor het probleem van de luchthaven van Gibraltar. Nadat er over deze

kwestie overeenstemming was bereikt, werden de besprekingen in 2002 hervat.

2. Het Europees Parlement bracht in het kader van de raadplegingsprocedure advies uit op

29 februari 1996 2, en bevestigde dit advies op 16 september 1999 als advies in eerste lezing

in het kader van de medebeslissingsprocedure.

3. De Raad kon het advies van het Europees Parlement niet in zijn geheel accepteren en gaf er

daarom de voorkeur aan een gemeenschappelijk standpunt op te stellen. Op 17/18 juni 2002

bereikte de Raad een politiek akkoord over de ontwerp-verordening.

                                                
1 PB C 325 van 6.12.1995, blz. 11.
2 PB C 78 van 18.3.1996, blz. 28.
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4. Voorgesteld wordt dat de Raad, nadat de juristen/vertalers de laatste hand aan deze ontwerp-

verordening hebben gelegd en het Coreper zijn instemming heeft betuigd:

- het gemeenschappelijk standpunt vaststelt in de versie van document 10011/02

AVIATION 107 CODEC 771;

- het gemeenschappelijk standpunt van de Raad, samen met de motivering van de Raad

zoals die staat in document 10011/02 AVIATION 107 CODEC 771 ADD 1, aan het

Europees Parlement toezendt overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag;

- de verklaring in addendum 1 bij deze nota, opneemt in de notulen van zijn zitting.

_______________
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1995/0232 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistische

registratie van het passagiers-, vracht- en postvervoer door de lucht

1. ACHTERGROND

Goedkeuring en indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de
Raad (document COM(1995) 353 definitief. – 1995/0232(COD)): 18.9.1995

Advies van het Economisch en Sociaal Comité: 23.11.1995

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 29.2.1996

Bevestiging door het Europees Parlement van het advies in eerste lezing: 16.9.1999

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad: 30.9.2002

2. DOEL VAN DE VERORDENING

Dit voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad beoogt de
beschikbaarstelling aan de actoren van het luchtvervoer van hoogwaardige,
vergelijkbare en recente gegevens, die een omvattend en gedetailleerd beeld
(per luchthaven en per luchtvaartroute) geven over het passagiers-, vracht- en
postvervoer door de lucht.

Hoewel deze wijze van vervoer al tientallen jaren sterk toeneemt - met vrijwel een
verdubbeling van het aantal vervoerde passagiers om de tien jaar - is zij zeer
conjunctuurafhankelijk. De bijzonder snelle ontwikkeling van deze vervoerswijze
doet steeds meer vragen rijzen over de verzadiging van het luchtruim en van de
luchthavencapaciteiten, over de kwaliteit van de dienst (vertragingen), over de
bescherming van het milieu en ten slotte over de veiligheid. De verzamelde gegevens
zouden tot de analyse van deze aspecten moeten bijdragen.
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3. COMMENTAAR VAN DE COMMISSIE

3.1. Algemeen

Op 18 september 1995 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad
een ontwerp-verordening betreffende de statistische registratie van het passagiers-,
vracht- en postvervoer door de lucht ingediend (COM(1995) 353 definitief -
1995/0232 (COD)).

Op 23 november 1995 heeft het Economische en Sociaal Comité advies uitgebracht
(PB C/1996/39, blz. 25).

Op 29 februari 1996 heeft het Europees Parlement de tekst goedgekeurd met vier
amendementen (vracht- en postdiensten scheiden, samenvoeging van de definities
van niet-geregelde diensten en van passagiersdiensten, en wijziging van de
passagierseenheden). De Commissie heeft het laatste voorgestelde amendement
aanvaard.

De tekst werd vervolgens door Spanje en het Verenigd Koninkrijk geblokkeerd in
verband met de luchthaven van Gibraltar.

Sinds 1999 valt de wetgeving op het gebied van de statistiek door de
inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam (artikel 285) onder de
medebeslissingsprocedure. In 1999 kreeg het ontwerp bijgevolg een nieuwe
benaming, namelijk "voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en
de Raad". Het Europees Parlement heeft vervolgens zijn in eerste lezing uitgebracht
advies bevestigd (4 amendementen).

Ingevolge een overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Spanje begin dit jaar
2002 over de luchthaven van Gibraltar werd het voorstel voor een verordening weer
bij de Raad op tafel gelegd. De tekst moest worden geactualiseerd om rekening te
houden met de recentste juridische voorschriften inzake Europese statistiek.

Daar de Raad de algemene structuur en de voornaamste beginselen van het voorstel
heeft goedgekeurd, is het eenparig goedgekeurde gemeenschappelijk standpunt over
het algemeen in overeenstemming met het initiële voorstel van de Commissie.
Overigens is het enige door het Europees Parlement voorgestelde amendement dat
door de Commissie werd aanvaard, in het gemeenschappelijk standpunt
overgenomen.

De voornaamste bepaling die werd gewijzigd, heeft betrekking op de code van de
luchtvaartmaatschappij, waarvan de verstrekking in de gedetailleerde tabellen per
luchtvaartroute niet langer verplicht is. In plaats daarvan kan meer geaggregeerde
informatie over de luchtvaartmaatschappij worden verstrekt (te bepalen
overeenkomstig de comitologieprocedure - artikel 11, lid 2).
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3.2. Gedetailleerde opmerkingen over de amendementen van het Europees
Parlement

3.2.1. Amendement van het Parlement dat door de Commissie is aanvaard en in het
gemeenschappelijk standpunt is opgenomen

• Amendement 4 wijzigt het gewicht van vracht en post dat als gelijk aan één
passagierseenheid wordt beschouwd (van 75 naar 90 kg).

3.2.2. Amendementen van het Parlement die door de Commissie zijn verworpen en niet in
het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

• Amendementen 1 en 2hebben betrekking op de scheiding van vracht- en
postdiensten. Daar geen wereldwijd aanvaarde definitie bestaat die het mogelijk
maakt post en vracht duidelijk van elkaar te scheiden, is de Commissie van
oordeel dat de afzonderlijke indiening van statistische gegevens voor deze beide
categorieën te veel problemen zou opleveren.

• Amendement 3 heeft betrekking op de samenvoeging van de definities
betreffende "niet-geregelde diensten" en "passagiersdiensten". Ter wille van de
duidelijkheid van de in bijlage II voorgestelde definities en van de in bijlage I
vereiste gegevens, kan de Commissie dit amendement niet aanvaarden.

3.3. Nieuwe door de Raad ingevoerde bepalingen

De Raad heeft rekening moeten houden met de inmiddels vereiste toepassing van de
medebeslissingsprocedure en met veranderingen in het rechtskader van de
communautaire statistiek sinds 1995. Deze door de Raad ingevoerde wijzigingen en
aanpassingen hebben betrekking op de herziening van de visa, van de overwegingen
en van sommige artikelen, met name:

• (overweging 9 - artikel 11) het voorstel is in overeenstemming gebracht met het
nieuwe Besluit 1999/468/EG van de Raad door de toepassing van de
regelgevingsprocedure in plaats van de beheersprocedure;

• (overweging 8, artikel 7) nieuwe verwijzing naar Verordening (EG) 322/97 die de
communautaire statistiek, met inbegrip van de geheimhouding, regelt;

• (overweging 3) verwijzing naar het communautair statistisch programma
1998-2002;

• (overweging 7) verbetering van de tekst betreffende de subsidiariteit;

• (overweging 11) betreffende de verklaring van 2 december 1987 van het Verenigd
Koninkrijk en Spanje over de luchthaven van Gibraltar toegevoegd;

• (artikel 2) betreffende het toepassingsgebied en definities: nieuwe tekst over de
luchthaven van Gibraltar;
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Aanpassing van de datums:

• (artikel 3, lid 4) l januari 2003 is nu de datum waarop de overgangsperiode van
drie jaar begint te lopen voor luchthavens die onder dit artikel vallen;

• (artikel 3, lid 5) 31 december 2003 is de uiterste datum voor de overgangsperiode
voor luchthavens die onder dit artikel vallen.

Overige wijzigingen:

• nieuwe benaming van de tabellen: tabel "1" wordt "A1", tabel 2 wordt "B1"
en tabel 3 wordt "C1";

• (artikel 3, lid 2) de vermelding van de tabellen A1 en B1 is geschrapt om de
verzameling van alle in bijlage I genoemde tabellen mogelijk te maken voor
luchthavens met een verkeer van meer dan 150 000 passagierseenheden per jaar.
In de vorige versie van de tekst werd alleen voor de kleinste luchthavens gevraagd
om de levering van tabel C1, waarin het luchthavenverkeer is opgenomen. Daar
deze tabel niet van de tabellen A1 en B1 kan worden afgeleid, is het belangrijk dat
deze ook voor de grotere luchthavens wordt verstrekt om een vergelijking tussen
de door de kleine luchthavens verstrekte en de door de grote luchthavens
verstrekte indicatoren mogelijk te maken;

• (artikel 3, lid 4) verhoging van 300 000 tot 1 500 000 passagierseenheden van de
drempel waaronder een luchthaven gebruik kan maken van een driejarige
overgangsperiode alvorens volledige gegevens te verstrekken. Dit is meer bepaald
gerechtvaardigd door de zeer snelle ontwikkeling van sommige luchthavens waar
het luchtverkeer na de opkomst van de luchtvaartmaatschappijen met lage tarieven
zeer sterk is toegenomen. Deze luchthavens, die in het algemeen onder de drempel
van 1 500 000 passagierseenheden per jaar blijven, zijn niet alle in de
voornaamste nationale systemen voor de verzameling van statistieken
opgenomen. De opname ervan zal een zekere tijd vergen, waaraan de
overgangsperiode van drie jaar tegemoet komt.

Wijzigingen in bijlage I:

Naast enkele kleine formele wijzigingen ter verduidelijking van de tekst, zijn de
volgende inhoudelijke veranderingen aangebracht:

• (Tabel A1): het veld "code van de luchtvaartmaatschappij" is vervangen door een
veld "informatie over de luchtvaartmaatschappij" waarvan het aggregatieniveau
en de codering overeenkomstig de comitologieprocedure moeten worden bepaald
(artikel 11, lid 2). De code van de luchtvaartmaatschappij wordt door talrijke
landen als commercieel zeer gevoelig beschouwd en kan bijgevolg niet worden
verspreid en zelfs niet in de vorm van vertrouwelijke gegevens naar Eurostat
worden overgebracht. De compromisoplossing houdt in dat slechts een hoger
aggregatieniveau verplicht wordt gesteld dat overeenkomstig de
comitologieprocedure zal worden bepaald. In dit verband is een verklaring van de
Commissie bij de notulen van de Raad gevoegd (zie tekst in punt 5).
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• (Tabel B1): zoals in tabel A1 is het veld "code van de luchtvaartmaatschappij"
vervangen door een veld "informatie over de luchtvaartmaatschappij". Zie de voor
tabel A1 verstrekte toelichtingen hierboven.

• (Tabel C1): de vermelding "alleen jaarcijfers" voor de indicator "totale
vliegtuigbewegingen" is geschrapt, zodat landen die deze tabel op kwartaal- of op
maandbasis verstrekken, in staat worden gesteld ook deze indicator op kwartaal-
of maandbasis te leveren.

• (Codes, Code van de luchtvaartmaatschappijen): de benaming van het veld is
vervangen door "Informatie over luchtvaartmaatschappij" en de omschrijving van
de gebruikte codering is aangepast om duidelijk te maken dat over deze codering
overeenkomstig de comitologieprocedure zal worden beslist.

Wijzigingen in bijlage II (definities):

Alleen de voor de Commissie aanvaardbare formele wijzigingen zijn in dit gedeelte
van bijlage II overgenomen, teneinde sommige definities te verduidelijken en te
vermijden dat eenzelfde begrip meermaals wordt gedefinieerd.

3.4. Problemen die aan de orde zijn gekomen

De verplichte indiening bij de Commissie van de code van de luchtvaartmaatschappij
was niet alleen zeer interessant geweest om de markt van nabij te kunnen volgen
(bijvoorbeeld met het oog op onderhandelingen met derde landen), maar ook voor de
kwaliteitsanalyse van de gegevens (bijvoorbeeld in geval van verschillen tussen door
twee partnerlanden ingediende spiegelstatistieken, had het probleem door een
vergelijking per luchtvaartmaatschappij beter kunnen worden opgespoord).

De door de Raad verkozen oplossing, waarbij van de comitologieprocedure gebruik
wordt gemaakt om het veld "informatie over de luchtvaartmaatschappij" te coderen,
lijkt voor de Commissie echter aanvaardbaar.

4. CONCLUSIE

De Commissie brengt een gunstig advies uit over het eenparig goedgekeurde
gemeenschappelijk standpunt van de Raad.

5. VERKLARING

"VERKLARING VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE BIJLAGE I

De Commissie bevestigt dat zij voor de codering van de variabele "informatie over
de luchtvaartmaatschappij", in de tabellen A1 en B1 van bijlage I, niet voornemens is
de overbrenging van de code van de luchtvaartmaatschappij verplicht te stellen. Het
is de bedoeling dat de variabele "informatie over de luchtvaartmaatschappij" wordt
gebruikt om meer geaggregeerde informatie te verzamelen, zoals het land waar de
luchtvaartmaatschappij is geregistreerd dan wel of de luchtvaartmaatschappij al dan
niet in de EU is gevestigd".


