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VERORDENING (EG) Nr.     /2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EN DE RAAD

van

betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim

(Voor de EER relevante tekst)

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 Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van het Comité van de regio's 3,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C E 103 van 30.4.2002, blz. 35.
2 PB C 241 van 7.10.2002, blz. 24.
3 PB C 278 van 14.11.2002, blz. 13.
4 Advies van het Europees Parlement van 3 september 2002 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad). 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) De totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim vergt een geharmoniseerde

aanpak van de regelgeving voor de organisatie en het gebruik van het luchtruim.

(2) Het verslag van de Groep op hoog niveau inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim

van november 2000 bevestigt dat het nodig is om op communautair niveau regels te

ontwikkelen om het luchtruim op Europese basis in te richten, te reguleren en te beheren en om

de regeling van luchtverkeersstromen te verbeteren.

(3) In de mededeling van de Commissie van 30.11.2001 over de totstandbrenging van het gemeen-
schappelijk Europees luchtruim wordt aangedrongen op een structurele hervorming waardoor de
totstandkoming van het gemeenschappelijk Europees luchtruim mogelijk wordt, door een meer
geïntegreerd beheer van het luchtruim en de ontwikkeling van nieuwe concepten en procedures
voor luchtverkeersbeveiliging.

(4) Bij Verordening (EG) nr. XXX/2003 * van het Europees Parlement en de Raad van            is het
kader vastgesteld voor de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees luchtruim ("de
kaderverordening").

(5) In artikel 1 van het in 1944 te Chicago ondertekende Verdrag inzake de internationale
burgerluchtvaart erkennen de verdragsluitende Staten dat "elke staat de volledige en uitsluitende
soevereiniteit heeft over het luchtruim boven zijn grondgebied". De lidstaten van de
Gemeenschap oefenen in het kader van die soevereiniteit hun publieke bevoegdheden uit bij het
geven van luchtverkeersleiding, conform de geldende internationale verdragen.

                                                
* Zie blz.          van dit Publicatieblad.
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(6) Het luchtruim is een hulpbron waarvan op flexibele wijze gebruik moet worden gemaakt door
alle gebruikers, met zekerstelling van billijkheid en transparantie, waarbij rekening wordt
gehouden met de behoeften van de lidstaten inzake beveiliging en defensie en met hun
verplichtingen binnen internationale organisaties.

(7) Een efficiënt beheer van het luchtruim is van fundamenteel belang voor verhoging van de
capaciteit van het luchtverkeersdienstensysteem, om optimaal tegemoet te kunnen komen aan
de behoeften van de verschillende gebruikers en om het hoogst mogelijke flexibel gebruik van
het luchtruim te kunnen realiseren.

(8) Uit de activiteiten van Eurocontrol blijkt dat het niet realistisch is om het routenetwerk en de
luchtruimstructuur geïsoleerd te willen ontwikkelen, aangezien elke afzonderlijke staat
integraal deel uitmaakt van het Europees netwerk voor luchtverkeersbeveiliging, zowel
binnen als buiten de Gemeenschap.

(9) Er moet een meer geïntegreerd operationeel luchtruim tot stand worden gebracht voor
algemeen en-route luchtverkeer in het hoger luchtruim; de interface tussen het hoger
luchtruim en het lager luchtruim moet dienovereenkomstig worden bepaald.

(10) Een Europees vluchtinformatiegebied voor het hoger luchtruim, dat onder de
verantwoordelijkheid van de lidstaten valt binnen de werkingssfeer van deze verordening,
moet gezamenlijke planning en publicatie van luchtvaartinlichtingen bevorderen, zodat
regionale knelpunten worden weggenomen.

(11) Luchtruimgebruikers worden geconfronteerd met uiteenlopende voorwaarden van toegang tot
en van bewegingsvrijheid binnen het communautaire luchtruim. Dit is te wijten aan het
gebrek aan harmonisatie in de classificatie van het luchtruim.
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(12) De herindeling van het luchtruim moet uitgaan van operationele behoeften, ongeacht de
bestaande grenzen.

(13) Het is van wezenlijk belang dat een gemeenschappelijk, geharmoniseerde luchtruimstructuur
van routes en sectoren tot stand komt, dat de huidige en toekomstige organisatie van het
luchtruim wordt gebaseerd op gemeenschappelijke beginselen, en dat het luchtruim wordt
ingericht en beheerd overeenkomstig geharmoniseerde regels.

(14) Het concept van het flexibel gebruik van het luchtruim moet effectief worden toegepast; het
gebruik van luchtruimsectoren moet worden geoptimaliseerd, met name in piektijden voor het
algemeen luchtvaartverkeer en in de gedeelten van het luchtruim met een grote
verkeersdichtheid, door samenwerking tussen lidstaten met betrekking tot het gebruik van die
sectoren voor militaire operaties en trainingen. Daarom moeten de nodige middelen worden
vrijgemaakt voor een doeltreffende implementatie van het concept van het flexibel gebruik
van het luchtruim, rekening houdend met zowel de civiele als de militaire behoeften.

(15) Verschillen in de organisatie van de civiel-militaire samenwerking in de Gemeenschap
beperken een uniform en efficiënt beheer van het luchtruim en het doorvoeren van
veranderingen. Het welslagen van het gemeenschappelijk Europees luchtruim hangt af van
een effectieve samenwerking tussen de civiele en militaire autoriteiten, zonder afbreuk te
doen aan de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de lidstaten op defensiegebied.
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(16) Garanties voor militaire operaties en trainingen moeten worden gesteld voorzover de
toepassing van gemeenschappelijke beginselen en criteria afbreuk doet aan de veilige en
efficiënte uitvoering ervan.

(17) Er moeten adequate maatregelen worden genomen om de effectiviteit van de regeling van

luchtverkeersstromen te verbeteren, met als doel om bestaande operationele eenheden,

waaronder de Central Flow Management Unit van Eurocontrol, te ondersteunen, teneinde

efficiënte vluchtoperaties te garanderen.

(18) Er moet worden nagedacht over de uitbreiding van de concepten voor het hoger luchtruim

naar het lager luchtruim,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Hoofdstuk I

Algemeen

Artikel 1

Doel en werkingssfeer 

1. Binnen de werkingssfeer van de kaderverordening, regelt deze verordening de organisatie en het

gebruik van het luchtruim in het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. Deze verordening heeft

ten doel het concept van een meer geïntegreerd operationeel luchtruim in het kader van het

gemeenschappelijk vervoersbeleid te ondersteunen en gemeenschappelijke procedures vast te

stellen voor inrichting, planning en beheer, opdat een efficiënte en veilige werking van de

luchtverkeersbeveiliging kan worden verzekerd.
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2. Het luchtruim moet op zodanige wijze worden gebruikt dat de exploitatie van luchtvaart-

navigatiediensten als samenhangend en consistent geheel wordt ondersteund overeenkomstig

Verordening (EG) nr. XXX/2003 van het Europees Parlement en van de Raad van

betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten binnen het gemeenschappelijk Europees

luchtruim ("de dienstverleningsverordening") *.

3. Onverminderd artikel 10, is deze verordening van toepassing op het luchtruim in de EUR- en

AFI-gebieden van ICAO waar lidstaten verantwoordelijk zijn voor de verlening van

luchtverkeersdiensten overeenkomstig de dienstverleningsverordening. De lidstaten kunnen deze

verordening ook toepassen op het luchtruim dat in andere ICAO-gebieden onder hun

verantwoordelijkheid valt, mits zij de Commissie en de overige lidstaten daarvan in kennis stellen.

4. De vluchtinformatiegebieden die vallen binnen het luchtruim waarop deze verordening van toe-

passing is, worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Hoofdstuk II

Luchtruimarchitectuur

Artikel 2

Scheidingsniveau

De scheiding tussen het hoger en het lager luchtruim wordt vastgesteld op vliegniveau 285.

Tot afwijkingen in het scheidingsniveau die gerechtvaardigd zijn op grond van operationele eisen

kan worden besloten in overeenstemming met de betrokken lidstaten volgens de procedure van

artikel 5, lid 3, van de kaderverordening.

                                                
* Zie blz.          van dit Publicatieblad.
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Artikel 3

Europees vluchtinformatiegebied voor het hoger luchtruim (EUIR)

1. De Gemeenschap en haar lidstaten streven naar de instelling en erkenning door ICAO van één

EUIR. Daartoe legt de Commissie, voor de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de

Gemeenschap vallen, overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag een aanbeveling voor aan de

Raad.

2. Het EUIR wordt op zodanige wijze ingericht dat het het luchtruim bestrijkt dat overeenkomstig

artikel 1, lid 3, onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten valt en kan ook luchtruim omvatten

van derde landen in Europa.

3. De instelling van het EUIR laat onverlet de verantwoordelijkheid van lidstaten om

overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de dienstverleningsverordening verleners van

luchtverkeersdiensten aan te wijzen voor het luchtruim dat onder hun verantwoordelijkheid valt.

4. Lidstaten behouden hun verantwoordelijkheden tegenover ICAO binnen de geografische grenzen

van de vluchtinformatiegebieden voor het hoger luchtruim en vluchtinformatiegebieden die door

ICAO aan hen zijn toegewezen op de datum van inwerkingtreding van deze verordening.
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5. Onverminderd de publicatie van luchtvaartinlichtingen door de lidstaten en op een wijze die

consistent is met het publiceren hiervan coördineert de Commissie in nauwe samenwerking met

Eurocontrol de ontwikkeling van één enkele publicatie van luchtvaartinlichtingen met betrekking

tot het EUIR, met inachtneming van de ICAO-eisen ter zake.

Artikel 4

Luchtruimclassificatie

De Commissie en de lidstaten spannen zich in voor een toenemende harmonisatie van de

luchtruimclassificatie, met het oog op zekerstelling van een naadloze verlening van

luchtvaartnavigatiediensten in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim. Deze

gemeenschappelijke aanpak is gebaseerd op een vereenvoudigde toepassing van de

luchtruimclassificatie, zoals deze overeenkomstig de ICAO-normen is gedefinieerd in de

luchtruimstrategie van Eurocontrol voor de staten van de European Civil Aviation Conference.

De nodige uitvoeringsmaatregelen op dit gebied worden vastgesteld volgens de procedure van

artikel 7 van de kaderverordening.

Artikel 5

Herindeling van het hoger luchtruim

1. Om een zo groot mogelijke capaciteit van en doeltreffendheid in het netwerk voor

luchtverkeersbeveiliging binnen het gemeenschappelijk Europees luchtruim te realiseren, en met het

oog op handhaving van een hoog veiligheidsniveau, vindt een herindeling van het hoger luchtruim

plaats in functionele luchtruimblokken.
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2. Voor de functionele luchtruimblokken geldt onder meer:

a) dat zij worden onderbouwd vanuit veiligheidsoverwegingen;

b) dat zij een optimaal gebruik van het luchtruim mogelijk maken, waarbij rekening wordt

gehouden met luchtverkeersstromen;

c) dat zij hun rechtvaardiging vinden in een toegevoegde waarde over de gehele linie, met

inbegrip van een optimaal gebruik van technische en personele middelen, op basis van kosten-

batenanalyses;

d) dat zij een vlotte en flexibele overdracht garanderen van verantwoordelijkheid voor de

luchtverkeersleiding tussen luchtverkeersleidingscentra;

e) dat zij garanderen dat de configuratie van het hoger luchtruim aansluit op die van het lager

luchtruim;

f) dat zij voldoen aan voorwaarden die voortvloeien uit regionale overeenkomsten die binnen

ICAO zijn gesloten, en

g) dat zij regionale overeenkomsten eerbiedigen die op de datum van inwerkingtreding van deze

verordening van kracht zijn, in het bijzonder de overeenkomsten waarbij derde landen in

Europa zijn betrokken.

3. Gemeenschappelijke algemene beginselen voor de instelling en wijziging van functionele lucht-

ruimblokken worden ontwikkeld volgens de procedure van artikel 7 van de kaderverordening.
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4. Een functioneel luchtruimblok wordt uitsluitend ingesteld bij onderlinge overeenstemming tussen

alle lidstaten die verantwoordelijk zijn voor een deel van het luchtruim in het blok, dan wel bij een

verklaring van één lidstaat indien het luchtruim in het blok volledig onder zijn verantwoordelijkheid

valt. De lidstaat (lidstaten) in kwestie handelt (handelen) uitsluitend na raadpleging van belang-

hebbende partijen, met inbegrip van de Commissie en de andere lidstaten.

5. Indien een functioneel luchtruimblok luchtruim betreft dat volledig of gedeeltelijk onder de

verantwoordelijkheid van twee of meer lidstaten valt, bevat de overeenkomst waarbij het blok wordt

ingesteld de nodige bepalingen over de wijze waarop het blok kan worden gewijzigd en de wijze

waarop een lidstaat zich uit het blok kan terugtrekken, met inbegrip van overgangsregelingen.

6. De in de leden 4 en 5 bedoelde besluiten worden aan de Commissie meegedeeld met het oog op

bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. In die bekendmaking wordt de datum

vermeld waarop het besluit in kwestie van kracht wordt.

Artikel 6

Geoptimaliseerd route- en sectorontwerp in het hoger luchtruim

1. Er worden gemeenschappelijke beginselen en criteria voor route- en sectorontwerp vastgesteld

om te zorgen voor een veilig, economisch doeltreffend en milieuvriendelijk gebruik van het lucht-

ruim. Sectorontwerp moet coherent zijn onder meer met route-ontwerp.

2. De uitvoeringsmaatregelen op de door lid 1 bestreken gebieden worden vastgesteld volgens de

procedure van artikel 7 van de kaderverordening.
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3. Voor besluiten over de instelling of wijziging van routes en sectoren is de goedkeuring vereist

van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het luchtruim waarop dergelijke besluiten van

toepassing zijn.

Hoofdstuk III

Flexibel gebruik van het luchtruim in het gemeenschappelijk Europees luchtruim

Artikel 7

Flexibel gebruik van het luchtruim

1. Rekening houdend met de organisatie van de militaire aspecten die onder hun verantwoordelijk-

heid vallen, zorgen lidstaten voor de uniforme toepassing in het gemeenschappelijk Europees

luchtruim van het concept van het flexibel gebruik van het luchtruim, zoals dat door de ICAO is

omschreven en door Eurocontrol is ontwikkeld, opdat het beheer van het luchtruim en de

luchtverkeersbeveiliging binnen het kader van het gemeenschappelijk vervoersbeleid wordt

bevorderd.

2. Lidstaten brengen jaarlijks verslag uit aan de Commissie over de toepassing, in het kader van het

gemeenschappelijk vervoersbeleid, van het concept van het flexibel gebruik van het luchtruim op

het luchtruim dat onder hun verantwoordelijkheid valt.

3. Wanneer het, in het bijzonder op grond van de door lidstaten ingediende verslagen, noodzakelijk

wordt de toepassing van het concept van het flexibel gebruik van het luchtruim in het gemeen-

schappelijk Europees luchtruim te versterken en te harmoniseren, worden in het kader van het

gemeenschappelijk vervoersbeleid uitvoeringsmaatregelen vastgesteld volgens de procedure van

artikel 7 van de kaderverordening.
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Artikel 8

Tijdelijke opschorting

1. In gevallen waarin de toepassing van artikel 7 tot aanzienlijke operationele moeilijkheden leidt,

kunnen de lidstaten de toepassing daarvan tijdelijk opschorten, mits zij de Commissie en de overige

lidstaten daarvan onverwijld in kennis stellen.

2. Na de instelling van een tijdelijke opschorting kunnen voor het luchtruim dat onder de verant-

woordelijkheid van de betrokken lidstaat of lidstaten valt, aanpassingen worden uitgewerkt in de

krachtens de toepassing van artikel 7, lid 3, vastgestelde maatregelen volgens de procedure van

artikel 7 van de kaderverordening.

Artikel 9

Regeling van luchtverkeersstromen

1. Er worden volgens de procedure bedoeld in artikel 7 van de kaderverordening,

uitvoeringsmaatregelen vastgesteld voor de regeling van luchtverkeersstromen, teneinde de

beschikbare capaciteit voor het gebruik van het luchtruim te optimaliseren en de processen rondom

de regeling van luchtverkeersstromen te verbeteren. Deze maatregelen moeten als uitgangspunt

hebben transparantie en efficiency, opdat capaciteit op flexibele en efficiënte wijze beschikbaar

wordt gesteld in lijn met de aanbevelingen van het ICAO Regional Air Navigation Plan, European

Region.
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2. De uitvoeringsbepalingen ondersteunen de operationele besluitvorming van verleners van

luchtvaartnavigatiediensten, luchthavenexploitanten en luchtruimgebruikers en bestrijken de vol-

gende gebieden:

a) vluchtplanning;

b) gebruik van beschikbare luchtruimcapaciteit tijdens alle fasen van de vlucht, met inbegrip van

de slottoewijzing; en

c) routegebruik door het algemeen luchtverkeer, met inbegrip van

– de ontwikkeling van één enkele publicatie voor routes en verkeersoriëntering,

– opties voor de omleiding van het algemeen luchtverkeer weg van gebieden waar

congestie optreedt, en

– voorrangsregels voor toegang tot het luchtruim voor het algemeen luchtverkeer, met

name in tijden van congestie en crisis.

Hoofdstuk IV

Slotbepalingen

Artikel 10

Beoordeling

In het kader van de periodieke beoordeling zoals bedoeld in artikel 10, lid 2, van de kaderveror-

dening zal de Commissie een toekomstige studie voltooien naar de voorwaarden voor toepassing in

de toekomst van de in de artikelen 3, 5 en 6 vermelde concepten op het lager luchtruim.
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Op basis van de conclusies van de studie en in het licht van de geboekte vooruitgang legt de

Commissie vóór 31 december 2006 een verslag voor aan het Europees Parlement en de Raad,

zonodig vergezeld van een voorstel om de toepassing van deze concepten uit te breiden tot het lager

luchtruim of om andere stappen te nemen.

Artikel 11

Inwerkingtreding

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

het Publicatieblad van de Europese Unie.

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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verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees
luchtruim

- de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeheer

MOTIVERING VAN DE RAAD

                                                
1 Deze motivering is van toepassing op de vier gemeenschappelijke standpunten over de

verordeningen betreffende het gemeenschappelijk Europees luchtruim, die samen een pakket
vormen.
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I. Inleiding

In het kader van de medebeslissingsprocedure (artikel 251 van het EG-Verdrag) bereikte de Raad

op 5 december 2002 een politiek akkoord over het pakket van vier ontwerp-verordeningen die de

totstandbrenging van een "gemeenschappelijk Europees luchtruim" beogen.

Bij de vaststelling van zijn standpunt hield de Raad rekening met het advies in eerste lezing van het

Europees Parlement van 3 september 2002, alsmede met de adviezen van het Comité van de Regio's

en van het Economisch en Sociaal Comité.

Het initiatief inzake de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees luchtruim heeft tot
doel de huidige veiligheidsnormen aan te scherpen en de algehele doeltreffendheid voor het
algemeen luchtverkeer in Europa te vergroten, de capaciteit te optimaliseren zodat wordt voorzien
in de behoeften van alle gebruikers van het luchtruim, en de vertragingen tot een minimum terug te
brengen. In dit verband zijn de hoofddoelstellingen van de vier verordeningen de volgende: 1) de
veiligheid verbeteren en verhogen, 2) het concept van een meer geïntegreerd operationeel luchtruim
in het kader van het gemeenschappelijk vervoersbeleid ondersteunen, 3) gemeenschappelijke eisen
vast te stellen voor de veilige en efficiënte verlening van luchtvaartnavigatiediensten in de
Gemeenschap, 4) interoperabiliteit tot stand te brengen tussen de verschillende systemen,
onderdelen en bijbehorende procedures van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeheer.

II. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt

1. Algemeen

De Raad bracht in de Commissievoorstellen een aantal wijzigingen aan die zowel op de vorm als op

de inhoud betrekking hebben. Wat de formele wijzigingen betreft, streefde de Raad ernaar de

teksten eenvoudiger, duidelijker en over het algemeen begrijpelijker te maken. De Raad herschikte

in hoge mate de teksten om de logische opbouw ervan te verbeteren, en hij schrapte een aantal

bepalingen om overlappingen te vermijden.

Wat de inhoudelijke wijzigingen betreft, voerde de Raad bepaalde wijzigingen door teneinde

rekening te houden met specifieke verzoeken van de lidstaten. Er werden tevens wijzigingen

aangebracht om te voldoen aan verzoeken van de militaire autoriteiten van de lidstaten. De

belangrijkste wijzigingen worden hierna per verordening uiteengezet (eerst de kaderverordening,

dan de drie specifieke verordeningen).



15851/3/02 REV 3 ADD 1 oms/PM/ld 3
DG C III    NL

2. Specifieke opmerkingen betreffende de afzonderlijke verordeningen

2a. De verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het kader
voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ("de
kaderverordening")

Aangezien de Raad van oordeel is dat de bepalingen van de kaderverordening automatisch ook van
toepassing zijn op de drie specifieke verordeningen, kwam hij overeen het "horizontale" karakter
van de kaderverordening te versterken door bepalingen die gemeenschappelijk zijn voor de
specifieke verordeningen, over te dragen naar de kaderverordening. In dat opzicht kwam de Raad
overeen alle definities die voorheen in de drie specifieke verordeningen stonden, en die de Raad
zoveel mogelijk heeft afgestemd op de ICAO-definities, te verplaatsen naar de kaderverordening.
De Raad nam tevens nieuwe horizontale artikelen op betreffende de nationale toezichthoudende
instanties en de raadpleging van stakeholders, en hij paste het artikel betreffende de
comitéprocedure aan zodat het van toepassing is op alle verordeningen van het gemeenschappelijk
Europees luchtruim (GEL). De artikelen waarin de inhoud van de specifieke verordeningen was
"samengevat", werden geschrapt, teneinde de tekst van de kaderverordening duidelijker te maken en
overlapping te voorkomen.

De Raad kon instemmen met 31 december 2004 als indicatieve datum voor de instelling van het
geharmoniseerd regelgevend kader voor de totstandbrenging van het GEL. De Raad benadrukte dat
de toepassing van de GEL-verordeningen de soevereiniteit van de lidstaten over hun luchtruim
onverlet laat en herinnerde eraan, in overeenstemming met het amendement van het Parlement, dat
deze verordeningen de rechten en verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Chicago onverlet
laten. Met betrekking tot militaire aangelegenheden onderstreepte de Raad dat de
GEL-verordeningen geen afbreuk doen aan de vereisten van de lidstaten inzake openbare orde,
openbare veiligheid en defensiezaken, en verklaarde hij dat de verordeningen niet van toepassing
zijn op militaire operaties en opleidingen. De Raad verfijnde tevens de vrijwaringsclausule. Voorts
legden de lidstaten een verklaring over civiel-militaire samenwerking voor.

Wat betreft de betrekkingen met Eurocontrol, kwam de Raad overeen de positie van deze
organisatie aanzienlijk te versterken. Daartoe stelde de Raad regelingen vast om Eurocontrol te
betrekken bij de toekomstige werkzaamheden voor de uitvoeringsbepalingen. De Raad is van
mening dat hij een evenwichtige tekst heeft opgesteld die ervoor moet zorgen dat in alle
omstandigheden de gepaste acties worden ondernomen.
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Wat betreft de amendementen van het Parlement, heeft de Raad ernaar gestreefd deze zoveel

mogelijk op te nemen. Niettemin - en dit geldt ook voor de specifieke verordeningen - kon hij dit in

een aantal gevallen niet doen, omdat de betrokken teksten in hoge mate waren gewijzigd of zelfs

geschrapt. Toch kon de Raad de volgende amendementen, naar de letter of naar de geest, geheel of

gedeeltelijk aanvaarden: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 26, 28, 31 en 33.

2b. Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de organisatie en het
gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ("de luchtruimverordening").

De Raad was het erover eens dat het luchtruim in de Europese en Afrikaanse gebieden van de ICAO

waar de lidstaten verantwoordelijk zijn, onder de werkingssfeer van deze verordening moet vallen.

De Raad voegde eraan toe dat de lidstaten kunnen besluiten deze verordening ook toe te passen op

het luchtruim dat in andere ICAO-gebieden onder hun verantwoordelijkheid valt.

De Raad wijzigde substantieel het artikel betreffende de instelling van het Europees

vluchtinformatiegebied voor het hoger luchtruim (EUIR) en bepaalde met betrekking tot de

erkenning van het EUIR door de ICAO dat de Commissie, voor aangelegenheden die onder de

bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag een

aanbeveling moet voorleggen aan de Raad. De Raad benadrukte tevens dat de instelling van het

EUIR geen afbreuk mag doen aan de verantwoordelijkheden van de lidstaten ten aanzien van de

ICAO. Voorts koppelde de Raad een aantal bepalingen, zoals die welke betrekking hebben op het

onderscheid tussen het hoger en het lager luchtruim, los van het EUIR.

Met betrekking tot de totstandbrenging van functionele luchtruimblokken, was de Raad het erover

eens dat besluiten op dit gebied niet aan afzonderlijke staten kunnen worden opgelegd. Derhalve

bepaalde hij dat een functioneel luchtruimblok uitsluitend kan worden ingesteld wanneer alle

lidstaten die verantwoordelijk zijn voor een deel van het luchtruim in het blok het daar onderling

over eens zijn (dan wel bij een verklaring van één lidstaat indien het luchtruim in het blok volledig

onder zijn verantwoordelijkheid valt). Teneinde echter te komen tot een passende coördinatie

betreffende de instelling van een functioneel luchtruimblok, bepaalde de Raad dat de lidstaat

(lidstaten) in kwestie uitsluitend mogen handelen na raadpleging van de belanghebbende partijen,

met inbegrip van de Commissie en de andere lidstaten. Gemeenschappelijke algemene beginselen

voor de instelling en wijziging van functionele luchtruimblokken moeten worden vastgesteld

volgens de algemene  procedure inzake uitvoeringsbepalingen, waarbij Eurocontrol betrokken

wordt.
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In het licht van de nieuwe aanpak van Eurocontrol op dit gebied, besloot de Raad de bepaling

betreffende de directe routering te schrappen.

Met betrekking tot het gecoördineerde gebruik van het luchtruim door civiele en militaire

gebruikers, benadrukte de Raad de uniforme toepassing van het concept van flexibel gebruik van

het luchtruim, zoals dat door de ICAO is omschreven en door Eurocontrol is ontwikkeld. De Raad

benadrukte tevens dat elk optreden op dit gebied, met inbegrip van de vaststelling van

uitvoeringsbepalingen, moet plaatsvinden in het kader van het gemeenschappelijk vervoersbeleid.

Tot slot was de Raad van oordeel dat het dienstig zou zijn om eerst de vooruitgang te bespreken die

is geboekt met betrekking tot de toepassing van deze richtlijn op het hoger luchtruim, alvorens een

besluit te nemen over de uitbreiding van de werkingssfeer van deze richtlijn naar het lager

luchtruim.

Wat de amendementen van het Parlement betreft,  kon de Raad de volgende amendementen, naar de

letter of naar de geest, geheel of gedeeltelijk aanvaarden: 36, 37, 41, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 60, 61,

63 en 64.

2c. Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van

luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim ("de

dienstverleningsverordening")

In overeenstemming met de amendementen van het Parlement herzag de Raad de verordening

teneinde een hoge prioriteit aan de veiligheidsaspecten toe te kennen. De Raad sloot opsporings- en

reddingsdiensten uit van de werkingssfeer van de verordening, aangezien deze geen deel uitmaken

van de luchtvaartnavigatiediensten en in sommige lidstaten tot het militaire domein behoren.

De Raad bepaalde de taken van de nationale toezichthoudende instanties ten aanzien van de

verleners van luchtvaartnavigatiediensten, en kwam overeen de voorschriften voor het delegeren

van taken door die instanties aan erkende organisaties te vereenvoudigen. De Raad schrapte de

bepaling betreffende de machtiging en opleiding van verkeersleiders, aangezien deze bepaling van

declaratieve aard is en als dusdanig in de verordening niet op zijn plaats is.
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Wat betreft de voorschriften voor het verlenen van diensten, verduidelijkte de Raad de tekst door

een afzonderlijke bepaling betreffende "gemeenschappelijke eisen" vast te stellen en door het

stelstel voor de machtiging van verleners van luchtvaartnavigatiediensten te vervangen door een

certificeringsstelsel voor die verleners. De Raad kwam overeen vrijstellingen van dit stelstel toe te

staan ingeval de verlener van luchtvaartnavigatiediensten deze diensten hoofdzakelijk aanbiedt aan

andere bewegingen van luchtvaartuigen dan aan het algemeen luchtverkeer.

Met betrekking tot de aanwijzing van verleners van luchtverkeersdiensten, bevestigde de Raad dat

de lidstaten de discretionaire bevoegdheid hebben om een dienstenverlener te kiezen, en kwam hij

overeen dit recht uit te breiden tot de aanwijzing van verleners van meteorologische diensten.

De Raad volgde het voorstel van het Parlement om ervoor te zorgen dat het heffingenstelsel

consistent is met de multilaterale overeenkomst van Eurocontrol  betreffende "en route"-heffingen.

Met betrekking tot het vaststellen van de kostenbasis voor de heffingen, schrapte de Raad de

bepalingen betreffende externe kosten. Wat de stimuleringsmechanismen in de heffingenstelsels

betreft, kwam de Raad overeen dat elke lidstaat zelf volledig verantwoordelijk blijft voor het besluit

of dergelijke mechanismen al dan niet worden toegepast

Met betrekking tot de amendementen van het Parlement kon de Raad, naar de letter of naar de

geest, geheel of gedeeltelijk de volgende amendementen aanvaarden: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 19,

20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34 en 35.

2d. Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit
van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeheer ("de interoperabiliteits-
verordening")

De Raad bracht geen substantiële wijzigingen in de door de Commissie ingediende tekst aan. Hij
herschikte wel grondig de tekst teneinde hem begrijpelijker te maken.

De Raad nam meer gedetailleerde bepalingen betreffende overgangsregelingen op teneinde de
investeringen te beschermen die de lidstaten hebben gedaan vóór de inwerkingtreding van de
verordening.

Zoals voor de andere specifieke verordeningen, was de Raad van oordeel dat de raadpleging van
stakeholders van horizontale aard is en moet worden behandeld in de kaderverordening.
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Tot slot zij erop gewezen dat de bijlagen I en II van de verordening zijn herzien door een ad hoc-

groep van deskundigen die de betrokken teksten heeft bijgewerkt.

Wat de amendementen van het Parlement betreft, kon de Raad de volgende amendementen, naar de

letter of naar de geest, geheel of gedeeltelijk aanvaarden: 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 en 73.

III. Conclusies

De Raad is van oordeel dat de tekst van dit gemeenschappelijk standpunt over het pakket betref-

fende het gemeenschappelijk Europees luchtruim passend en evenwichtig is. Met betrekking tot de

door het Europees Parlement in eerste lezing ingediende amendementen, merkt de Raad op dat

veruit de meeste van deze amendementen qua bedoeling en qua betekenis nagenoeg overeenkomen

met de corresponderende bepalingen in het gemeenschappelijk standpunt. Derhalve is de Raad van

oordeel dat de teksten van het gemeenschappelijk standpunt over het geheel genomen het door deze

amendementen nagestreefde doel weerspiegelen.

Tot slot wenst de Raad te onderstrepen dat het door hem bereikte akkoord met betrekking tot civiel-

militaire samenwerking, dat in zijn huidige vorm voor alle betrokkenen in de lidstaten aanvaardbaar

is, het resultaat is van veel en hard werk op dit zeer moeilijke gebied.

______________________
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Interinstitutioneel dossier:
2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

7251/03

AVIATION 45
CODEC 290
OC 90

NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat van de Raad
aan: het COREPER/de Raad
Betreft: LUCHTVAART

Vaststelling van de gemeenschappelijke standpunten met het oog op de
aanneming van een
- verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het

kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees
luchtruim;

- verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de organisatie
en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim;

- verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening
van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim;

- verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de inter-
operabiliteit van het Europees netwerk voor luchtverkeersbeheer.

GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
Aanvraagtermijn overleg: 18.3.2003

1. De Commissie heeft haar voorstellen voor bovengenoemde verordeningen op 10 oktober 2001

ingediend 1.

2. Het Europees Parlement heeft zijn adviezen in eerste lezing op 3 september 2002

uitgebracht 2.

                                                
1 PB C 103 E van 30.4.2002, blz. 1.
2 Nog niet bekendgemaakt.
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3. De Raad kon de adviezen van het Europees Parlement niet in hun geheel aanvaarden en koos

daarom voor de opstelling van gemeenschappelijke standpunten. De Raad bereikte op

5 december 2002 politieke overeenstemming over deze gemeenschappelijke standpunten.

4. Die gemeenschappelijke standpunten zijn nu door de juristen/vertalers bijgewerkt en onder

voorbehoud van bevestiging door het COREPER wordt de Raad in overweging gegeven om:

- de gemeenschappelijke standpunten in de onderstaande documenten vast te stellen:

15851/02 AVIATION 207 CODEC 1678 OC 10 (kaderverordening)

15852/02 AVIATION 208 CODEC 1679 OC 11 (luchtruimverordening)

15853/02 AVIATION 209 CODEC 1680 OC 12 (dienstverleningsverordening)

15854/02 AVIATION 210 CODEC 1681 OC 10 (interoperabiliteitsverordening);

- de gemeenschappelijke standpunten van de Raad aan het Europees Parlement toe te

zenden overeenkomstig artikel 251 van het EG-Verdrag, samen met de motivering van

de Raad in document 15851/02 ADD 1 AVIATION 207 CODEC 1678 OC 10;

- de verklaringen in Addendum 1 bij deze nota in de notulen van zijn zitting op te nemen.

________________
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RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 11 maart 2003 (14.03)
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

7251/03
ADD 1

AVIATION 45
CODEC 290
OC 90

ADDENDUM BIJ DE NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het COREPER/de Raad
Betreft: LUCHTVAART

Aanneming van de gemeenschappelijke standpunten met het oog op de
aanneming van een
- verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van

een kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees
luchtruim;

- verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees
luchtruim;

- verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk
Europees luchtruim;

- verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeheer.

GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
Aanvraagtermijn overleg: 18.3.2003

De volgende verklaringen moeten worden opgenomen in de Raadsnotulen:

KADERVERORDENING (doc. 15851/02)

Algemeen. Verklaring van de lidstaten over militaire vraagstukken in verband met het
gemeenschappelijk Europees luchtruim:

"De lidstaten,

- rekening houdend met het feit dat de verordeningen waarmee wordt beoogd het gemeen-
schappelijk Europees luchtruim tot stand te brengen, alleen van toepassing zijn op het
algemene luchtverkeer, en niet gelden voor militaire operaties en oefeningen;
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- bevestigend dat het wetgevend kader voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim
op een samenhangende en consequente wijze in de praktijk moet worden gebracht, waarbij
ten volle rekening wordt gehouden met de behoeften in verband met het nationale defensie- en
veiligheidsbeleid en internationale overeenkomsten;

- ervan overtuigd dat het luchtruim alleen veilig en doelmatig kan worden gebruikt door nauwe
samenwerking tussen civiele en militaire gebruikers van het luchtruim, voornamelijk op basis
van het concept van flexibel gebruik van het luchtruim en effectieve civiel-militaire coördi-
natie als bepaald door de ICAO;

verklaren dat zij:

1. met elkaar zullen samenwerken, rekening houdend met de nationale militaire behoeften, zodat
het concept van flexibel gebruik van het luchtruim volledig en uniform in alle lidstaten door
alle luchtruimgebruikers wordt toegepast;

2. ervoor zullen zorgen dat de belangen van militaire luchtruimgebruikers van de lidstaten in
voorkomend geval in de gehele ontwikkeling, het gehele besluitvormingsproces en de gehele
uitvoering in verband met het gemeenschappelijk Europees luchtruim worden behartigd, ook
binnen het Comité voor het gemeenschappelijk luchtruim dat is ingesteld bij artikel 5 van
Verordening (EEG) nr. XXX/XX (de kaderverordening);

3. in voorkomend geval ervoor zullen zorgen dat militair personeel wordt betrokken bij de
werkzaamheden van erkende organisaties die worden ingesteld ingevolge artikel 3 van
Verordening (EG) nr. XXX/XX (de dienstverleningsverordening);

4. wat aangelegenheden in verband met het luchtverkeersbeheer betreft, rekening zullen houden
met het fundamentele belang van Eurocontrol;

5. de civiele/militaire samenwerking zullen versterken, en dat zij, als en voorzover zulks door
alle betrokken lidstaten noodzakelijk wordt geacht,

- de samenwerking tussen hun strijdkrachten in alle aangelegenheden van luchtverkeersbeheer
zullen vergemakkelijken, teneinde bij de uitvoering van het regelgevend kader voor het
gemeenschappelijk Europees luchtruim in te kunnen spelen op de eventuele behoeften;
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- rekening houdend met het doel om het regelgevend kader voor het gemeenschappelijk
Europees luchtruim uiterlijk op 31 december 2004 vast te stellen, de nodige regelingen
zullen treffen om een dergelijke militaire samenwerking te steunen, teneinde te garan-
deren dat zowel economische als veiligheids- en defensiebehoeften op evenwichtige
wijze aan bod komen.".

Deze verklaring gaat vergezeld van de volgende unilaterale verklaringen van de lidstaten:

Unilaterale verklaring van Ierland:

"Ierland merkt op dat de verklaring van de lidstaten over vraagstukken in verband met het
"gemeenschappelijk Europees luchtruim"-pakket geen wijziging brengt in de bestaande grondslag
voor het beleid en de bepalingen van Ierland op dit terrein.".

Unilaterale verklaring van Oostenrijk:

"Oostenrijk kan instemmen met de ontwerp-verklaring omdat het ervan uitgaat dat het ook in het
kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim rekening zal kunnen houden met de specifieke
aspecten van zijn eigen veiligheidsbeleid.".

Ad artikel 7 (uitvoeringsbepalingen). Unilaterale verklaring van de Commissie:

"De Commissie bevestigt haar bereidheid om haar samenwerking met Eurocontrol uit te breiden en
wenst met het oog daarop een memorandum met het Agentschap van Eurocontrol te sluiten om de
voorwaarden voor deze samenwerking vast te stellen. Zij is echter van oordeel dat de inschakeling
van Eurocontrol om ontwerpen voor bepaalde toepassingsmaatregelen op te stellen, geen afbreuk
mag doen aan haar initiatiefrecht.".

Ad artikel 1, lid 3: doel en werkingssfeer. Unilaterale verklaring van de Commissie:

"Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie strekt artikel 307 van het EG-Verdrag slechts
tot bescherming van de rechten die derde landen aan vroegere overeenkomsten ontlenen. De
Commissie is bijgevolg, en omwille van juridische duidelijkheid, van oordeel dat de interne werking
van de Gemeenschap niet mag worden geschaad door de toepassing van artikel 1, lid 3, van deze
verordening en de overeenkomstig artikel 3 vastgestelde maatregelen.".
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LUCHTRUIMVERORDENING (doc. 15852/02)

Ad artikel 3, lid 1 (Europees vluchtinformatiegebied voor het hogere luchtruim)

Gezamenlijke verklaring van de lidstaten en de Commissie:

"De lidstaten en de Commissie erkennen dat de instelling en de erkenning door de ICAO van een

Europees vluchtinformatiegebied voor het hogere luchtruim een gemengde bevoegdheid vormen

(lidstaten en Gemeenschap)."

DIENSTVERLENINGSVERORDENING (doc. 15853/02)

Algemeen. Unilaterale verklaring van de Commissie:

"De Commissie neemt zich voor bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel in te dienen

met maatregelen die erop gericht zijn het tekort aan luchtverkeersleiders te verhelpen en de

vergunningensystemen voor luchtverkeersleiders en ATM-personeel te harmoniseren, teneinde de

veiligheid te vergroten.".

Ad artikel 5 (Gemeenschappelijke voorschriften). Unilaterale verklaringen van de Commissie:

▪ "De Commissie verklaart dat zij bij het opstellen van de gemeenschappelijke voorschriften

terdege rekening zal houden met de rechtspositie van de verrichters van luchtvaart-

navigatiediensten in de lidstaten."

▪ "De Commissie verklaart dat zij de gemeenschappelijke voorschriften zo spoedig mogelijk zal

trachten op te stellen met het oog op de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese

Gemeenschappen, zodat het regelgevingskader voor het gemeenschappelijk Europees

luchtruim uiterlijk 31 december 2004 kan worden ingesteld.".

_______________
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2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (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 tot vaststelling van een kader
voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim

een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verrichting van
luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim

een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de organisatie en
het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim

een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
interoperabiliteit van het Europese luchtverkeersbeheernetwerk

1. PROCEDURE

Op 10 oktober 2001 heeft de Commissie vier wetgevingsvoorstellen inzake de
totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim1 ingediend met het
oog op de goedkeuring daarvan in het kader van de medebeslissingsprocedure van
artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Deze
voorstellen zijn op 11 oktober 2001 aan het Europees Parlement en de Raad
toegezonden.

Op 15 mei 2002 heeft het Comité van de Regio's gunstig advies uitgebracht.

                                                
1 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader

voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (COM(2001) 123 def./2 van
30.11.2001 - 2001/0060 (COD).
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verrichting van
luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (COM(2001) 564 def./2 van
11.12.2001 - 2001/0235 (COD).
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de organisatie en het
gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (COM(2001) 564 def./2 van 11.12.2001 -
2001/0236 (COD).
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit
van het Europese luchtverkeersbeheernetwerk (COM(2001) 564 def./2 van 11.12.2001 -
2001/0237 (COD).
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Op 17 juli 2002 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité gunstig advies
uitgebracht.

Op 3 september 2002 heeft het Europees Parlement gunstig advies uitgebracht onder
voorbehoud van de in eerste lezing aangenomen amendementen.

Op 26 november 2002 heeft de Commissie een gewijzigd voorstel aangenomen,
COM(2002) 658 def., dat op 28 november 2002 aan de Raad is toegezonden.

Op 18 maart 2003 heeft de Raad met eenparigheid van stemmen zijn
gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

2. DOELSTELLINGEN VAN DE VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE

Het luchtverkeersleidingssysteem in de Gemeenschap heeft zijn capaciteitsgrenzen
nagenoeg bereikt. Daardoor ontstaan vertragingen in het luchtverkeer. Deze
vertragingen maken het luchtvervoer onvoorspelbaar voor luchtreizigers en
exploitanten en brengen grote economische kosten mee voor de
luchtvaartmaatschappijen en consumenten. Het capaciteitsgebrek van het
luchtverkeersleidingssysteem brengt ook de werking van de interne markt in gevaar.
De belangrijkste oorzaak van dit capaciteitsgebrek moet worden gezocht in de
versnipperde opzet van het luchtverkeersbeheerssysteem (ATM - Air Traffic
Mangement), waaraan bovendien hoge coördinatiekosten zijn verbonden. De
interoperabiliteit van de systemen van de verschillende lidstaten moet dan ook
worden verbeterd.

Om deze problemen te verhelpen heeft de Commissie in oktober 2001 een
wetgevingspakket aangenomen dat tot doel had een gemeenschappelijk Europees
luchtruim te creëren. De doelstellingen van de voorgestelde wetgeving zijn:

– verhoging van de veiligheid,

– efficiëntere en beter geïntegreerde luchtvaartnavigatiediensten met door de
vraag bepaalde dienstverlening,

– herstructurering van het Europese luchtruim op basis van de verkeersstroom in
plaats van aan de hand van nationale grenzen,

– het scheppen van meer capaciteit en verhoging van de algehele efficiëntie van
het ATM-systeem.

Het wetgevingspakket van de Commissie omvat vier voorstellen voor verordeningen
die betrekking hebben op de essentiële elementen van een naadloos ATM-systeem.

2.1 Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een
kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim
(2001/0060 (COD))

In dit verordeningsvoorstel wordt eind 2004 genoemd als de datum waarop het
gemeenschappelijk Europees luchtruim tot stand moet zijn gebracht. Er wordt een
institutioneel kader voorgesteld voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk
Europees luchtruim. Binnen dit kader draagt de Gemeenschap zorg voor het



4

vaststellen van de regelgeving, terwijl Eurocontrol in voorkomend geval ontwerp-
maatregelen opstelt die in het gemeenschapsrecht moeten worden opgenomen, en de
lidstaten zorgen voor de handhaving van de regels, onverminderd de rol van de
Commissie als hoedster van het Verdrag. Tevens wordt met deze verordening
voorgesteld de internationale coördinatie aanzienlijk te verbeteren. De institutionele
opzet heeft tot doel de administratieve en organisatorische knelpunten bij de
besluitvorming en handhaving op het gebied van ATM weg te nemen.

2.2 Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verrichting
van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim
(2001/0235 (COD))

Dit voorstel voor een verordening heeft tot doel de veilige en efficiënte levering van
luchtvaartnavigatiediensten op naadloze, interoperabele wijze in de gehele
Gemeenschap te bevorderen. Het voorstel voorziet in een functionele scheiding
tussen de nationale toezichthoudende instanties en de verrichters van
luchtvaartnavigatiediensten. Deze scheiding is verenigbaar met zowel publieke als
particuliere eigendomsstructuren en dienstverrichting, al naargelang het model dat
door de afzonderlijke lidstaten worden gevolgd. De veiligheidsvoorschriften van
Eurocontrol worden omgezet in communautaire voorschriften. De verordening voert
een certificatiesysteem voor luchtvaartnavigatiediensten in met geharmoniseerde
eisen voor de verrichting van deze diensten op communautair niveau. De lidstaten
behouden de bevoegdheid om dienstverrichters aan te wijzen die een
monopoliepositie innemen (luchtverkeersleidingsdiensten). Tevens biedt de
verordening de mogelijkheid om het huidige heffingenstelsel te herzien teneinde een
efficiënt gebruik en een efficiënte levering van ATM-infrastructuur te stimuleren.

2.3 Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de organisatie
en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim
(2001/0236 (COD))

Dit voorstel voor een verordening heeft tot doel een communautair luchtruim tot
stand te brengen dat als een aaneengesloten operationeel luchtruim functioneert en
waarbinnen gemeenschappelijke procedures voor het ontwerp, de planning en het
beheer van het luchtruim zorg dragen voor een veilig functioneren van het gehele
luchtverkeersbeheernetwerk. In de verordening worden de beginselen vastgesteld
voor de organisatie en het gebruik van het luchtruim, voor de coördinatie tussen het
civiele en militaire luchtverkeer en voor het beheer van de luchtverkeersstromen. De
belangrijkste maatregelen betreffen de totstandbrenging van een Europees
vluchtinformatiegebied voor het hogere luchtruim, vervanging van de bestaande
nationale zones en herconfiguratie van het luchtruim in functionele luchtruimblokken
van een geschikt formaat, gebaseerd op veiligheids- en efficiëntiecriteria in plaats
van nationale grenzen.

2.4 Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
interoperabiliteit van het Europese luchtverkeersbeheernetwerk
(2001/0237 (COD))

In dit voorstel voor een verordening worden de voorwaarden gedefinieerd waaraan
moet worden voldaan om binnen de Gemeenschap interoperabiliteit te bereiken
tussen de verschillende systemen en onderdelen van het luchtverkeersbeheernetwerk,
met inbegrip van waar nodig het upgraden naar nieuwe technologie. Een centraal
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element van deze verordening is de definitie en het beheer van de Europese
normalisatieprocedures voor het luchtverkeersbeheer, waaronder de procedures voor
conformiteitsbeoordeling, in overeenstemming met het communautaire beleid op dit
gebied.

3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

De verwijzingen tussen vierkante haken zijn naar de overwegingen en artikelen van
het gemeenschappelijk standpunt.

3.1 Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een
kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim
(2001/0060 (COD))

3.1.1 Algemene opmerkingen

De Raad heeft enkele algemene veranderingen aangebracht in het voorstel van de
Commissie. Deze veranderingen betreffen zowel de vorm als de inhoud. Hoewel de
Raad een conservatieve benadering heeft gevolgd om rekening te houden met de
prerogatieven van de lidstaten in het kader van nationaal defensiebeleid en
internationale verplichtingen, zijn deze veranderingen aanvaardbaar, omdat zij ertoe
strekken dat de doelstellingen van de verordening worden bereikt.

De eerste wijziging betreft de werkingssfeer van de verordening (artikel [1]). In
eerste lezing had het Parlement aanbevolen de bepalingen van de verordening
ondergeschikt te maken aan de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het
ICAO-Verdrag (amendement 1) en het nationale defensie- en veiligheidsbeleid
(amendement 8). De Commissie was van mening dat deze kwestie in haar voorstel al
voldoende was geregeld. De Raad heeft bepalingen aangenomen om de
verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Chicago van 1944 wat betreft de
soevereiniteit (artikel [1(2)]) en de rechten en plichten van de lidstaten
(artikel [1(3)]) in aanmerking te nemen. De Commissie liet in een unilaterale
verklaring weten dat (artikel [1(3)]) alleen van toepassing kan zijn op de
verplichtingen van de lidstaten jegens derde landen2. In het gemeenschappelijk
standpunt werden ook de militaire implicaties verduidelijkt door de civiele strekking
van de verordening te bevestigen (artikel [1(2)]) en de vrijwaringsclausule
uitgebreider te beschrijven (artikel [11]) waardoor de mogelijkheden voor civiele en
militaire samenwerking in het gemeenschappelijk Europees luchtruim nader werden
aangegeven. Voorts diende de Raad met het oog op de noodzaak om bij de
ondersteuning van de implementatie van het gemeenschappelijk Europees luchtruim
ten volle rekening te houden met de militaire eisen een algemene verklaring in over

                                                
2 Unilaterale verklaring van de Commissie inzake artikel [1(3)]:

"Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie strekt artikel 307 van het EG-Verdrag slechts tot
bescherming van de rechten die derde landen aan vroegere overeenkomsten ontlenen. De Commissie is
bijgevolg, en omwille van juridische duidelijkheid, van oordeel dat de interne werking van de
Gemeenschap niet mag worden geschaad door de toepassing van artikel 1, lid 3, van deze verordening
en de overeenkomstig artikel 3 vastgestelde maatregelen".
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de noodzaak van multinationale samenwerking op dit gebied3. Tevens werd de
clausule inzake Gibraltar geïntroduceerd (artikel [1(4) en (5)].

In de tweede plaats besloot de Raad om de artikelen te schrappen waarin de
algemene criteria voor de maatregelen op de verschillende actieterreinen werden
samengevat. Dit is aanvaardbaar omdat in deze criteria de inhoud van de specifieke
verordeningen die op hetzelfde ogenblik worden aangenomen, wordt samengevat.
Als gevolg van deze verandering worden de amendementen 2 en 13 van het
Parlement overbodig. In het gemeenschappelijk standpunt zijn ook alle definities van
de vier verordeningen bijeengebracht in één enkel artikel in deze verordening
(artikel [2]).

In de derde plaats heeft de Raad drie artikelen geïntroduceerd in verband met
horizontale kwesties die de Commissie in de voorgestelde specifieke verordeningen
had behandeld, namelijk de rol van de nationale toezichthoudende instanties
(artikel [4]), de relaties met Eurocontrol (artikel [7]) en de raadpleging van
belanghebbenden (artikel [8]). In het gemeenschappelijk standpunt zijn ook de
bepalingen inzake de procedures van het Comité Gemeenschappelijk Luchtruim van

                                                
3 Verklaring van de lidstaten over militaire vraagstukken in verband met het gemeenschappelijk Europees

luchtruim:
"De lidstaten,
- rekening houdend met het feit dat de verordeningen waarmee wordt beoogd het gemeenschappelijk

Europees luchtruim tot stand te brengen, alleen van toepassing zijn op het algemene luchtverkeer, en
niet gelden voor militaire operaties en oefeningen;

- bevestigend dat het wetgevend kader voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim op een
samenhangende en consequente wijze in de praktijk moet worden gebracht, waarbij ten volle
rekening wordt gehouden met de behoeften in verband met het nationale defensie- en
veiligheidsbeleid en internationale overeenkomsten;

- ervan overtuigd dat het luchtruim alleen veilig en doelmatig kan worden gebruikt door nauwe
samenwerking tussen civiele en militaire gebruikers van het luchtruim, voornamelijk op basis van
het concept van flexibel gebruik van het luchtruim en effectieve civiel-militaire coördinatie als
bepaald door de ICAO;

verklaren dat zij:
1. met elkaar zullen samenwerken, rekening houdend met de nationale militaire behoeften, zodat het

concept van flexibel gebruik van het luchtruim volledig en uniform in alle lidstaten door alle
luchtruimgebruikers wordt toegepast;

2. ervoor zullen zorgen dat de belangen van militaire luchtruimgebruikers van de lidstaten in
voorkomend geval in de gehele ontwikkeling, het gehele besluitvormingsproces en de gehele
uitvoering in verband met het gemeenschappelijk Europees luchtruim worden behartigd, ook binnen
het Comité voor het gemeenschappelijk luchtruim dat is ingesteld bij artikel 5 van Verordening
(EEG) nr. XXX/XX (kaderverordening);

3. in voorkomend geval ervoor zullen zorgen dat militair personeel wordt betrokken bij de
werkzaamheden van erkende organisaties die worden ingesteld ingevolge artikel 3 van Verordening
(EG) nr. XXX/XX (verrichting van luchtnavigatiediensten);

4. wat aangelegenheden in verband met het luchtverkeersbeheer betreft, rekening zullen houden met
het fundamentele belang van Eurocontrol;

5. de civiele/militaire samenwerking zullen versterken, en dat zij, als en voorzover zulks door alle
betrokken lidstaten noodzakelijk wordt geacht,
- de samenwerking tussen hun strijdkrachten in alle aangelegenheden van luchtverkeersbeheer

zullen vergemakkelijken, teneinde bij de uitvoering van het regelgevend kader voor het
gemeenschappelijk Europees luchtruim in te kunnen spelen op de eventuele behoeften;

- rekening houdend met het doel om het regelgevend kader voor het gemeenschappelijk Europees
luchtruim uiterlijk op 31 december 2004 vast te stellen, de nodige regelingen zullen treffen om
een dergelijke militaire samenwerking te steunen, teneinde te garanderen dat zowel economische
als veiligheids- en defensiebehoeften op evenwichtige wijze aan bod komen.".
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de specifieke verordening overgebracht naar deze kaderverordening (artikel [5(2) en
(3)]).

Wat de relaties tussen de Gemeenschap en Eurocontrol betreft, achtte het Parlement
het noodzakelijk om de samenwerking tussen beide organisaties bij de
totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim te versterken. In
oktober 2002 is een nieuwe situatie ontstaan met de ondertekening van het protocol
waarbij de Gemeenschap tot deze organisatie toetreedt. De Raad heeft een bepaling
aangenomen waarin is vastgelegd hoe Eurocontrol in de praktijk bij de wetgevende
werkzaamheden zal worden betrokken. Hoewel zij haar recht van initiatief nog eens
bevestigt (de Commissie legt in dit verband een unilaterale verklaring af4), is de
Commissie van mening dat deze benadering gecombineerd met het lidmaatschap van
de Gemeenschap aanvaardbaar is. Volgens deze benadering oefent Eurocontrol zijn
eigen regelgevende bevoegdheden uit hoofde van het herziene Verdrag van Chicago
uit, terwijl de Gemeenschap daarin participeert in haar hoedanigheid van
overeenkomstsluitende partij van Eurocontrol. De taken in verband met de
technische voorbereiding van communautaire regels en de verantwoordelijkheid voor
de tenuitvoerlegging daarvan worden toegewezen op basis van artikel [7]. De nodige
administratieve regelingen worden geregeld in een vrijwel voltooide administratieve
overeenkomst tussen de Commissie en Eurocontrol.

Wat de raadpleging van belanghebbenden betreft, achtte het Parlement het wenselijk
dat een industriële adviesgroep een institutionele rol zou hebben. De Commissie
achtte het principe van raadpleging van de sector aanvaardbaar, maar was tegen de
oprichting van een orgaan dat bestaande voorzieningen zou dupliceren. De Raad
heeft bepalingen aangenomen inzake doelmatige raadplegingsmechanismen en de
draagwijdte van die raadpleging.

3.1.2 Gedetailleerde opmerkingen

3.1.2.1 Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement die
geheel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 3 gedeeltelijk: overweging [3] verwijst naar de taak van algemeen
belang van de luchtvaartnavigatiediensten.

Amendement 5 gedeeltelijk: overweging [16] bevat de term "moeten" in verband met
de raadpleging van de sociale partners.

Amendementen 6 en 28 gedeeltelijk: in artikel [8] wordt de verplichting
geïntroduceerd om "doelmatige raadplegingsmechanismen" tot stand te brengen.
Deze raadpleging betreft de ontwikkeling en de invoering van nieuwe concepten en
technologieën.

                                                
4 Unilaterale verklaring van de Commissie inzake artikel [7]:

"De Commissie bevestigt haar bereidheid om haar samenwerking met Eurocontrol uit te breiden en
wenst met het oog daarop een memorandum met het Agentschap van Eurocontrol te sluiten om de
voorwaarden voor deze samenwerking vast te stellen. Zij is echter van oordeel dat de inschakeling van
Eurocontrol om ontwerpen voor bepaalde toepassingsmaatregelen op te stellen, geen afbreuk mag doen
aan haar initiatiefrecht".
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Amendement 7: in overweging [15] verwijst de Raad naar "economische en sociale
belanghebbenden".

Amendement 8: artikel [1(2)] introduceert het beginsel dat rekening moet worden
gehouden met de nationale defensiebehoeften.

Amendement 9: sinds de ondertekening van het protocol waarbij de Gemeenschap is
toegetreden tot het herziene Eurocontrol-Verdrag op 8 oktober 2002 treedt de
Gemeenschap in afwachting van de inwerkingtreding van dat protocol op voorlopige
basis op als lid van deze organisatie. Zodoende wordt gezorgd voor synergie op
regelgevingsgebied en een consistente aanpak van beide organisaties. Om dubbel
werk te vermijden wordt in artikel [7] het beginsel onderschreven van een zo
intensief mogelijke samenwerking tussen de Commissie en Eurocontrol bij het
vaststellen van uitvoeringsmaatregelen, waarbij wordt voortgebouwd op de ervaring
die in andere sectoren (telecommunicatie) is opgedaan met procedures voor het
verlenen van mandaten.

Amendement 10 gedeeltelijk: artikel [1(1)] vermeldt als doelstelling de vaststelling
van het regelgevingskader voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim voor
31 december 2004.

Amendement 26: in artikel [5] van het gemeenschappelijk standpunt wordt verwezen
naar de vaststelling van het reglement van orde door het Comité Gemeenschappelijk
Luchtruim.

Amendement 31: artikel [9] voorziet in de participatie van Eurocontrol in de
prestatiebeoordeling en vermeldt de verspreiding van de beste praktijken als
belangrijke doelstelling.

Amendement 33: artikel [11] vermeldt alle situaties waarvoor
vrijwaringsmaatregelen moeten gelden in verband met belangen op het gebied van
het veiligheidsbeleid of het defensiebeleid, waaronder militaire operaties.

3.1.2.2 Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement die
niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendementen 4 en 30: het doel van deze amendementen is de invoering van een
stelsel van sancties tegen exploitanten die de voorschriften overtreden.

Amendement 11: wat de definities betreft volgt het gemeenschappelijk standpunt
omwille van de consistentie de ICAO-terminologie.

Amendement 12: het doel van dit amendement is de rol van de staten bij het
vaststellen van het statuut en de structuur van de dienstverrichters te bevestigen.

Amendementen 14 tot en met 23, uitgezonderd 19: de Raad heeft de overwegingen
en artikelen in verband met de algemene criteria voor elk van de specifieke
actieterreinen geschrapt. Deze amendementen betroffen die artikelen.

Amendement 32: in dit amendement wordt de inhoud van de evaluatieverslagen
gespecificeerd.
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3.1.2.3 Door de Commissie verworpen amendementen van het Europees Parlement die
niet geheel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 19: de Raad heeft de overwegingen en artikelen in verband met de
algemene criteria voor elk van de specifieke actieterreinen geschrapt. Dit
amendement betrof zo'n artikel.

Amendementen 24 en 27: deze amendementen voldoen niet aan de redactionele
regels die zijn vastgesteld ter uitvoering van het besluit inzake de comitéprocedure
(Besluit 1999/468/EG van de Raad).

Amendement 29: dit amendement verplicht de Commissie het gemeenschappelijk
Europees luchtruim uit te breiden tot derde landen.

Amendement 34: dit amendement bevestigt de verplichtingen van de lidstaten uit
hoofde van bestaande internationale overeenkomsten.

3.2 Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verrichting
van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim
(2001/0235 (COD))

3.2.1 Algemene opmerkingen

Een algemene aanbeveling van het Parlement was de veiligheidsaspecten van deze
verordening meer te benadrukken. De Commissie heeft deze suggestie in haar
gewijzigde voorstel gevolgd. De Raad heeft de verordening eveneens bezien in het
licht van de prioriteit die veiligheid heeft boven andere aspecten zoals capaciteit en
efficiency. Opsporings- en reddingsdiensten werden uitgezonderd van de
werkingssfeer van de verordening, omdat deze in de meeste lidstaten een militair
karakter hebben. Voorts heeft de Raad de volgende veranderingen aangebracht.

Ten eerste een meer gedetailleerde specificatie van de rol van de nationale
toezichthoudende instanties wat betreft regionale verrichters van diensten of
verrichters van diensten die hun diensten verrichten in een andere lidstaat dan die
waar zij zijn gevestigd (artikel [2(3) en (4)]). De Raad heeft een eenvoudiger
oplossing gekozen voor erkende organisaties (artikel [3]) door de Commissie geen
bevoegdheden te verlenen om procedures en eisen nader te specificeren.

De Raad heeft besloten om de bepaling inzake machtigingen en opleiding van
verkeersleiders te schrappen vanwege het declaratoire karakter. De Commissie heeft
dit standpunt aanvaard, maar heeft een verklaring afgelegd ten aanzien van haar
doelstellingen op dit gebied die zij in haar voorstel had opgenomen5. De Commissie
is van mening dat menselijke factoren van groot belang zijn voor de
tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim. Dit is het gevolg
van de behoefte aan voldoende hooggekwalificeerd personeel om veilige en

                                                
5 Unilaterale verklaring van de Commissie:

"De Commissie neemt zich voor bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel in te dienen met
maatregelen die erop gericht zijn het tekort aan luchtverkeersleiders te verhelpen en de
vergunningensystemen voor luchtverkeersleiders en ATM-personeel te harmoniseren, teneinde de
veiligheid te vergroten".
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efficiënte operaties te waarborgen en om de sociale dimensie van het
gemeenschappelijk Europees luchtruim via een sociale dialoog te ontwikkelen.

Een andere wijziging betreft de regels voor het verrichten van
luchtvaartnavigatiediensten en het verifiëren of de dienstverrichters daaraan voldoen.
Het begrip machtigingen uit het voorstel van de Commissie is vervangen door
gemeenschappelijke voorschriften (artikel [5]) en certificering (artikel [6]). Dit is
geen inhoudelijke wijziging, maar een verschuiving van het zwaartepunt naar de
openbare belangen zoals het Parlement had aanbevolen. De Commissie heeft
eveneens in een unilaterale verklaring uiteengezet hoe zij de gemeenschappelijke
voorschriften denkt op te stellen6. Het gemeenschappelijk standpunt stelt voorts
militaire dienstverrichters die ook in beperkte mate civiele diensten verrichten, vrij
van de certificeringsregeling (artikel [6(5)]).

In verband met de aanwijzing heeft de Raad de exclusieve rol van de lidstaten bij de
keuze van de verrichters van luchtvaartnavigatiediensten bevestigd (artikel [7(3)]) en
dit prerogatief tevens uitgebreid tot het verrichten van meteorologische diensten
(artikel [8]).

Het Parlement had aanbevolen ervoor te zorgen dat het voorgestelde heffingenstelsel
en de multilaterale Eurocontrol-Overeenkomst inzake "en route"-heffingen met
elkaar stroken. De Commissie had dit aanvaard. De Raad heeft de suggestie van het
Parlement gevolgd (artikel [13]). Bovendien zouden de uitvoeringsvoorschriften op
dit gebied worden opgesteld in het kader van een mandaat aan Eurocontrol. Wat de
kostenbasis voor de heffingen betreft, zijn de bepalingen inzake externe kosten uit
het gemeenschappelijk standpunt geschrapt. Tenslotte wordt het besluit over de
toepassing van stimulerende mechanismen in de heffingenstelsels overgelaten aan de
afzonderlijke lidstaten (artikel [14(3)(e)]).

De door de Raad geïntroduceerde wijzigingen zijn in grote lijnen aanvaardbaar
omdat zij ertoe strekken dat de doelstellingen van de verordening worden bereikt.
Wat de externe kosten betreft, geeft de Commissie er echter de voorkeur aan deze
expliciet op te nemen in het heffingenstelsel, aangezien dat in overeenstemming zou
zijn met de doelstelling om milieuheffingen in te voeren binnen de ICAO en met het
besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake het zesde
milieuactieprogramma7 om "... specifieke maatregelen [vast te stellen en uit te
voeren] ter beperking van broeikasgasemissies van de luchtvaart, indien daarover in
2002 binnen de [ICAO] nog geen overeenstemming is bereikt". Hoewel zij er de
voorkeur aan geeft de externe kosten expliciet te vermelden bij de kostenbasis
(artikel [14(2)]), is de Commissie van mening dat de huidige bepalingen, namelijk
artikel [14(3)(e)], nog steeds de mogelijkheid bieden om de heffingen voor

                                                
6 Unitlaterale verklaringen van de Commissie inzake artikel [5]:

"De Commissie verklaart dat zij bij het opstellen van de gemeenschappelijke voorschriften terdege
rekening zal houden met de rechtspositie van de verrichters van luchtvaartnavigatiediensten in de
lidstaten."
"De Commissie verklaart dat zij de gemeenschappelijke voorschriften zo spoedig mogelijk zal trachten
op te stellen met het oog op de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen,
zodat het regelgevingskader voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim uiterlijk 31 december
2004 kan worden ingesteld".

7 Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van
het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap, Publicatieblad L 242 van 10.9.2002
blz. 1 – 15.
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luchtvaartnavigatiediensten zo aan te passen dat de milieu-efficiëntie wordt
bevorderd.

3.2.2 Gedetailleerde opmerkingen

3.2.2.1 Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement die
geheel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 1: overweging [2] verwijst naar de noodzaak van "bescherming van het
algemeen belang, vooral op veiligheidsgebied".

Amendementen 2, 15 en 34 gedeeltelijk: in overweging [7] is bepaald dat erkende
organisaties technische ervaring moeten hebben.

Amendementen 6 en 18 gedeeltelijk: in punt [1(e)] van bijlage [II] is bepaald dat
certificaten worden verleend onder vermelding van een specifieke door de nationale
toezichthoudende instanties vast te stellen periode.

Amendementen 7 en 20: in overweging [10] is verklaard dat certificaten verenigbaar
met internationale normen moeten zijn.

Amendementen 8 en 9: in de overwegingen [12 en 19] is de verwijzing naar de
veiligheid toegevoegd.

Amendement 11: dit amendement komt tot uiting in overweging [19] van de
kaderverordening.

Amendementen 19 en 21. Dit amendement is weerspiegeld in artikel [5] van de
verordening.

Amendement 23: artikel [10] voorziet in de verplichting om schriftelijke
overeenkomsten tussen civiele en militaire autoriteiten op te stellen.

Amendement 25: artikel [12(1)] bevat de bepaling dat gegevens alleen voor
operationele doeleinden mogen worden gebruikt.

Amendement 28: in de artikelen [13] en [14(3)] is bepaald dat de heffingenstelsels
moeten stroken met de multilaterale Eurocontrol-Overeenkomst inzake "en
route"-heffingen.

Amendement 29 gedeeltelijk: in artikel [14(3)] is bepaald dat de lidstaten
verantwoordelijk zijn voor de vaststelling van de heffingen voor alle
luchtvaartnavigatiediensten.

Amendement 30 gedeeltelijk: in artikel [14(3)(e)] is de verwijzing naar de veiligheid
toegevoegd. Het begrip kruissubsidiëring is thans opgenomen in artikel [14(2)(d)],
hetgeen het amendement gedeeltelijk weerspiegelt.

Amendement 32 gedeeltelijk: de Raad heeft de raadpleging van belanghebbenden als
horizontale aangelegenheid opgenomen in de kaderverordening (zie 3.1.1).

Amendement 33: in bijlage [I] is bepaald dat erkende organisaties financieel en
organisatorisch onafhankelijk moeten zijn.
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Amendement 35: deze kwestie zal worden geregeld op basis van artikel [5] van de
verordening.

3.2.2.2 Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement die
niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 3: dit amendement was bedoeld om een overweging op te nemen
inzake de toekomstige rol en verantwoordelijkheden van het Europees Agentschap
voor de veiligheid van de luchtvaart.

Amendementen 4, 5 en 16: de Raad heeft de overweging en het artikel inzake
machtigingen en opleiding van verkeersleiders geschrapt.

Amendement 10: dit amendement steunt het opbouwen van financiële reserves om
een plotselinge afname van het luchtverkeer, waardoor heffingen plotseling zouden
moeten worden verhoogd, op te vangen.

Amendement 17: dit amendement vermeldt een van de doelstellingen van het
certificeringssysteem, namelijk samenwerking tussen dienstverrichters mogelijk te
maken.

Amendement 22: de Raad heeft de bepaling inzake bestaande rechten van gevestigde
dienstverrichters geschrapt.

Amendement 24: de Raad heeft het lid van het artikel inzake de verstrekking van
informatie aan de Commissie over de regelingen die de lidstaten treffen voor
samenwerking tussen civiele en militaire autoriteiten geschrapt.

Amendement 27: in dit amendement zijn de voorwaarden voor de uitwisseling van
operationele gegevens nader uiteengezet.

Amendement 31: het betrokken artikel is verplaatst naar de kaderverordening.

3.2.2.3 Door de Commissie verworpen amendementen van het Europees Parlement die
niet geheel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 12: de term "nevendiensten" wordt in het gemeenschappelijk standpunt
niet meer gebruikt.

Amendement 13: in dit amendement wordt het beginsel van strikte (structurele)
scheiding tussen de nationale toezichthoudende instanties en de verrichters van
luchtvaartnavigatiediensten ingevoerd.

Amendement 14: dit amendement voorziet in een beroepsprocedure die van
toepassing is bij geschillen tussen luchtruimgebruikers en lidstaten.

Amendement 26: dit amendement behelst de erkenning van de commerciële waarde
van operationele gegevens.

Amendementen 87, 88, 89 en 99: het doel van deze amendementen is het principe
van de integriteit van luchtvaartnavigatiediensten en de noodzaak deze binnen één
enkele organisatie te laten verrichten, te bevestigen.
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3.3 Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de organisatie
en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim
(2001/0236 (COD))

3.3.1 Algemene opmerkingen

De Raad heeft een aantal algemene veranderingen in het voorstel van de Commissie
aangebracht. Deze veranderingen zijn aanvaardbaar voor de Commissie. Zij betreurt
evenwel dat sommige veranderingen, met name in verband met de functionele
luchtruimblokken, zijn aangebracht omdat zij de mogelijkheden beperken die de
instellingen van de Gemeenschap hebben om maatregelen te treffen om de
doelmatigheid en samenhang van de organisatie van het luchtruim te waarborgen.

De eerste verandering betreft de werkingssfeer van de verordening. Deze omvat het
luchtruim onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten dat is opgenomen in de
Europese en Afrikaanse ICAO-gebieden (artikel [1(3)]). Bovendien kunnen de
lidstaten besluiten om ander luchtruim dat onder hun verantwoordelijkheid valt, op te
nemen, met name luchtruim boven open zee, waar zij krachtens een mandaat van de
ICAO luchtvaartnavigatiediensten verrichten (artikel [1(3)]).

De Raad heeft de procedure voor het instellen van het Europees
vluchtinformatiegebied voor het hogere luchtruim (EUIR - European Upper
Information Region) herzien. De Raad heeft besloten een beroep te doen op de
procedure van artikel 300 van het Verdrag vanwege de noodzaak om deze
aangelegenheid te onderwerpen aan de besluitvormingsprocedure van de ICAO en
vanwege de potentiële betrokkenheid van derde landen (artikel [3(1)])8. Ter
verduidelijking heeft de Raad bepaald dat de instelling van het EUIR geen gevolgen
heeft voor de verantwoordelijkheden van de lidstaten ten opzichte van de ICAO
(artikel [3(4)]). Tevens heeft de Raad het wenselijk geacht verschillende maatregelen
in de verordening los te koppelen van de instelling van het EUIR.

In tegenstelling tot het voorstel van de Commissie bevat het gemeenschappelijk
standpunt geen bepaling inzake directe routering. Een dergelijke bepaling werd
achterhaald gevonden als gevolg van recente ontwikkelingen bij Eurocontrol.

In verband met de instelling van functionele luchtruimblokken had het Parlement een
amendement voorgesteld om een mechanisme in te voeren voor de regeling van
geschillen wanneer lidstaten het niet eens kunnen worden over de vaststelling van
(grensoverschrijdende) functionele luchtruimblokken. De Commissie had dit
amendement verworpen omdat deze uiteindelijk volgens de comitéprocedure zouden
moeten worden vastgesteld. De Raad was van mening dat besluiten op dit gebied niet
kunnen worden opgelegd aan afzonderlijke lidstaten. Daarom heeft de Raad de
toepassing van de comitéprocedure beperkt tot het vaststellen van algemene
beginselen (artikel [5(3)]) en kreeg de Commissie enkel een adviserende rol
toebedeeld (artikel [5(4)]).

                                                
8 Gezamenlijke verklaring van de lidstaten en de Commissie inzake artikel [3(1)]:

"De lidstaten en de Commissie erkennen dat de instelling en de erkenning door de ICAO van een
Europees vluchtinformatiegebied voor het hogere luchtruim een gemengde bevoegdheid vormen
(lidstaten en Gemeenschap)".
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De Raad heeft de bepalingen inzake civiel/militaire coördinatie beperkt tot de
toepassing van het concept flexibel gebruik van het luchtruim (artikel [7]). De reden
hiervoor was dat de Raad wenst de mogelijke gevolgen van de verordening op
militair gebied te beperken in overeenstemming met de rechtsgrond van de
verordening (gemeenschappelijk vervoersbeleid).

Het gemeenschappelijk standpunt wijkt af van het voorstel van de Commissie wat
betreft de uitbreiding van de werkingssfeer van deze verordening tot het lagere
luchtruim. Deze uitbreiding is afhankelijk gemaakt van de vooruitgang in het hogere
luchtruim (artikel [10]).

Het Parlement had amendementen (56, 60 en 63) voorgesteld waarin werd verwezen
naar de rol van Eurocontrol bij het opstellen van toekomstige maatregelen. De
Commissie had deze amendementen verworpen omdat zij niet thuis horen in een
communautaire wettekst. In het gemeenschappelijk standpunt is het standpunt van
het Parlement in zoverre gevolgd dat alle uitvoeringsbepalingen van deze
verordening dienen te worden vastgesteld door middel van mandaten aan
Eurocontrol (artikel [7] van de kaderverordening).

3.3.2 Gedetailleerde opmerkingen

3.3.2.1 Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement die
geheel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 36: overweging [8] verwijst naar de Europese schaal.

Amendement 37: artikel [5(3)] voorziet in de inbreng van Eurocontrol in de planning
van functionele luchtruimblokken.

Amendement 41 gedeeltelijk: in overweging [17] wordt de verwijzing naar de rol
van Eurocontrol in het beheer van de luchtverkeersstromen geïntroduceerd.

Amendement 47 gedeeltelijk: in artikel [2] zijn afwijkingen die gerechtvaardigd zijn
op grond van operationele eisen opgenomen in de definitie van het scheidingsniveau.

Amendement 49: in artikel [1] wordt rekening gehouden met regionale
overeenkomsten in het kader van ICAO.

Amendementen 52 en 53: in artikel [5(2)(a)] wordt de noodzaak van een
veiligheidsgeval ingevoerd.

Amendement 54: in artikel [5(2)(d)] wordt het concept van geoptimaliseerde
coördinatie ingevoerd.

Amendement 64 gedeeltelijk: de Raad heeft de raadpleging van belanghebbenden als
horizontale aangelegenheid opgenomen in de kaderverordening (zie 3.1.1).
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3.3.2.2 Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement die
niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 38: dit amendement versterkt de verwijzing naar operationele
voorwaarden.

Amendementen 39, 43 en 55: de Raad heeft de bepaling inzake directe routering
geschrapt.

Amendement 40: dit amendement betreft de noodzaak van intergouvernementele
samenwerking bij militaire aangelegenheden.

Amendement 42: de Raad heeft de definitie waarover dit amendement gaat,
geschrapt.

Amendementen 44 en 45: wat de definities betreft volgt het gemeenschappelijk
standpunt omwille van de consistentie de ICAO-terminologie.

Amendement 48: dit amendement stelt voor de uitbreiding van het concept van het
Europees vluchtinformatiegebied tot het lagere luchtruim een termijn van vijf jaar
vast.

Amendement 62: dit amendement versterkt de verwijzing naar een veilige en
geordende verkeersstroom.

3.3.2.3 Door de Commissie verworpen amendementen van het Europees Parlement die
niet geheel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 46: dit amendement voorziet in een termijn voor de instelling van het
Europees vluchtinformatiegebied voor het hogere luchtruim (EUIR).

Amendement 50: dit amendement specificeert nationale grenzen in horizontale en
verticale zin.

Amendement 51: met dit amendement wordt beoogd een geschillenregeling in te
voeren die van toepassing is wanneer lidstaten het oneens zijn over de afbakening
van (grensoverschrijdende) functionele luchtruimblokken.

Amendementen 57 en 59: met deze amendementen worden de bepalingen inzake
civiel/militaire samenwerking aangescherpt.

Amendement 58: dit amendement maakt het flexibele gebruik van het luchtruim
ondergeschikt aan regels voor het luchtverkeersstromenbeheer.

Amendement 61: in dit amendement is bepaald dat de regels voor het
verkeersstromenbeheer in overeenstemming moeten zijn met het
Eurocontrol-Verdrag.
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3.4 Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
interoperabiliteit van het Europese luchtverkeersbeheernetwerk
(2001/0237 (COD))

3.4.1 Algemene opmerkingen

De Raad heeft geen wezenlijke veranderingen aangebracht in het voorstel van de
Commissie. De Commissie kan het gemeenschappelijk standpunt inzake deze
verordening dan ook volledig onderschrijven.

In het gemeenschappelijk standpunt zijn de overgangsbepalingen meer gedetailleerd.
Dit is om de investeringen die de lidstaten hebben gedaan in de periode vóór de
inwerkingtreding van de verordening, te beschermen.

Wat de vorm betreft, is het aantal artikelen in het gemeenschappelijk standpunt
teruggebracht. De bepalingen van de hoofdstukken II en III van het voorstel van de
Commissie zijn in één hoofdstuk samengebracht.

Evenals voor de andere specifieke verordeningen was de Raad van mening dat de
raadpleging van de belanghebbenden een horizontale aangelegenheid is en als
zodanig beter kan worden behandeld in de kaderverordening (zie 3.1.1).

Tenslotte heeft de Raad besloten om een ad hoc-groep van deskundigen op te richten
om de bepalingen van de verschillende bijlagen van de verordening nader te
bestuderen. Deze werkzaamheden hebben niet geleid tot ingrijpende wijzigingen.
Wel zijn verfijningen aangebracht op basis van de technische en operationele
ervaring.

3.4.2 Gedetailleerde opmerkingen

3.4.2.1 Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement die
geheel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 65: in het gemeenschappelijk standpunt is de inhoud van
overweging [7] zo gewijzigd dat er geen misverstand over bestaat dat de verrichters
van diensten kunnen kiezen welke communautaire specificaties zij toepassen.

Amendement 67 gedeeltelijk: in artikel [1(3)] wordt verwezen naar de noodzaak om
internationale normen die wereldwijd de interoperabiliteit bevorderen volledig in
acht te nemen.

Amendement 68: artikel [3(4)] verwijst naar de noodzaak om overeenstemming te
bereiken over een hoog veiligheidsniveau en een dergelijk niveau te handhaven.

Amendement 69 gedeeltelijk: artikel [3(3)(e)] vermeldt de uitvoeringsvoorwaarden
inclusief de datum waarop aan de regels moet worden voldaan.

Amendement 70: artikel [7] bevat de in het amendement aanbevolen redactionele
verbeteringen.
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Amendementen 71, 72 en 73 gedeeltelijk: de Raad heeft de raadpleging van de
belanghebbenden als horizontale aangelegenheid opgenomen in de kaderverordening
(zie 3.1.1). In die verordening wordt verwezen naar beroepsverenigingen en
gebruikers van het luchtruim.

3.4.2.2 Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement die
niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 74: dit amendement versterkt de verwijzing naar veiligheidseisen in
verband met de milieuaspecten.

Amendement 76: in dit amendement wordt de noodzaak van systematische analyse
van incidenten benadrukt.

3.4.2.3 Door de Commissie verworpen amendementen van het Europees Parlement die
niet geheel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 66: dit amendement maakt melding van het Europees Agentschap voor
de veiligheid van de luchtvaart.

Amendement 75: dit amendement heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gebruikers
van de systemen, namelijk de luchtverkeersleiders, worden betrokken bij de definitie
van de systemen.

Amendementen 77, 78 en 79: de Commissie was van mening dat deze
amendementen niet nodig waren, aangezien daarin essentiële eisen werden herhaald
die reeds in bijlage [II] waren vastgesteld.

4. CONCLUSIES

De Commissie had graag een krachtiger engagement van de Raad ten aanzien van de
bevordering van een milieuvriendelijk, efficiënt gebruik van het luchtruim
(uitdrukkelijke vermelding van externe kosten in het heffingenstelsel) gezien.
Bovendien is het van belang dat de bepalingen inzake de reorganisatie van het
luchtruim, met name de totstandbrenging van functionele luchtruimblokken, worden
verbeterd. Deze zijn een essentiële stap om een einde te maken aan de huidige
versnippering van het communautaire systeem en de totale efficiëntie ervan te
verbeteren. Gezien de veranderingen die het gemeenschappelijk standpunt inhoudt,
stelt de Commissie vast dat de reorganisatie van het luchtruim afhankelijk is van
maatregelen van afzonderlijke lidstaten ten aanzien van het beheer van hun eigen
luchtruim en van maatregelen van de instellingen van de Gemeenschap, met name
om de eisen waaraan die reorganisatie moet voldoen te harmoniseren. De Raad heeft
deze tweeledige benadering voorgesteld om de nationale soevereine rechten te
bewaren en daarbij duidelijk gemaakt dat dit onder de huidige omstandigheden de
enige haalbare mogelijkheid is om vooruitgang te boeken. Alles afwegend is
Commissie van mening dat het op 18 maart 2003 aangenomen gemeenschappelijk
standpunt de hoofddoelstellingen van haar voorstellen en de gevolgde benadering
niet wezenlijk wijzigt. Zij kan het gemeenschappelijk standpunt dan ook steunen.


