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VERORDENING (EG) NR.  /2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van

inzake onderhandelingen over en de uitvoering van overeenkomsten
inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen

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 80,
lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 1,

Handelend overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag 2,

                                                
1  PB C 234 van 30.9.2003, blz. 21.
2 Advies van het Europees Parlement van 2 september 2003 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad) en standpunt van het Europees Parlement van                          (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De internationale betrekkingen op het gebied van de luchtvaart tussen lidstaten en derde
landen worden traditioneel beheerst door bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten
tussen lidstaten en derde landen, de bijlagen daarbij en andere daarmee samenhangende
bilaterale en multilaterale regelingen.

(2) Volgens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaken
C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 en C-476/98 is de
Gemeenschap als enige bevoegd inzake de diverse aspecten van dergelijke overeenkomsten.

(3) Het Hof heeft ook verduidelijking gegeven over het recht van communautaire luchtvaart-
maatschappijen op vestiging binnen de Gemeenschap, inclusief het recht op niet-discrimi-
nerende markttoegang .

(4) Wanneer blijkt dat het onderwerp van een overeenkomst deels onder de bevoegdheid van de
Gemeenschap en deels onder die van haar lidstaten valt, is nauwe samenwerking tussen de
lidstaten en de instellingen van de Gemeenschap van essentieel belang, zowel bij de onder-
handelingen over en de sluiting van de overeenkomst als bij het nakomen van de aangegane
verplichtingen. De verplichting tot samenwerking vloeit voort uit de eis dat de Gemeenschap
internationaal met één stem moet spreken. De instellingen van de Gemeenschap en de lid-
staten ondernemen alle nodige stappen in dit verband om voor een optimale samenwerking
te zorgen.
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(5) De samenwerkingsprocedure tussen de lidstaten en de Commissie volgens deze verordening

raakt niet aan de verdeling van de bevoegdheden tussen de Gemeenschap en de lidstaten

overeenkomstig het Gemeenschapsrecht, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie.

(6) Alle bestaande bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen die bepalingen

bevatten die in strijd zijn met het Gemeenschapsrecht moeten worden gewijzigd of

vervangen door nieuwe overeenkomsten die volledig verenigbaar zijn met het Gemeen-

schapsrecht.

(7) Onverminderd het Verdrag, en met name artikel 300, mogen lidstaten desgewenst in

bestaande overeenkomsten wijzigingen aanbrengen en maatregelen voor het beheer van de

uitvoering daarvan treffen tot een door de Gemeenschap gesloten overeenkomst van kracht

wordt.

(8) Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat een lidstaat bij onderhandelingen rekening

houdt met het Gemeenschapsrecht, de bredere communautaire belangen en de lopende

onderhandelingen van de Gemeenschap.

(9) Wanneer lidstaten luchtvaartmaatschappijen bij onderhandelingen willen betrekken, worden

alle luchtvaartmaatschappijen met een vestiging op het grondgebied van de betrokken

lidstaat gelijk behandeld.
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(10) Vestiging op het grondgebied van een lidstaat veronderstelt het daadwerkelijk uitoefenen

van luchtvervoeractiviteiten middels regelingen voor een onbepaalde periode. De rechts-

vorm van een dergelijke vestiging, of het nu gaat om een bijkantoor of om een dochter-

onderneming met rechtspersoonlijkheid, is daarbij niet doorslaggevend. Wanneer een

onderneming gevestigd is op het grondgebied van verscheidene lidstaten, zoals

gedefinieerd door het Verdrag, waarborgt deze, teneinde te voorkomen dat nationale

voorschriften worden omzeild, dat elk van de vestigingen voldoet aan de verplichtingen die

het nationale recht, overeenkomstig het Gemeenschapsrecht, aan de activiteiten stelt.

(11) Teneinde ervoor te zorgen dat de rechten van communautaire luchtvaartmaatschappijen

niet onrechtmatig worden ingeperkt, worden in bilaterale overeenkomsten inzake

luchtdiensten geen nieuwe regelingen opgenomen die een beperking inhouden van het

aantal communautaire luchtvaartmaatschappijen die kunnen worden aangewezen om op

een bepaalde markt diensten te verstrekken.

(12) De lidstaten stellen niet-discriminerende en transparante procedures vast voor de verdeling

van verkeersrechten onder de communautaire luchtvaartmaatschappijen. Bij het volgen van

deze procedures kunnen de lidstaten de noodzaak om te zorgen voor de continuïteit van de

diensten naar behoren laten meewegen.

(13) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld

overeenkomstig artikel 2 van 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

uitvoeringsbevoegdheden 1.

(14) Iedere lidstaat mag zich beroepen op de vertrouwelijkheid van de bepalingen in bilaterale

overeenkomsten die hij heeft gesloten en de Commissie verzoeken de desbetreffende

informatie niet aan andere lidstaten door te geven.

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(15) Op 2 december 1987 hebben het Koninkrijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk in Londen

in het kader van een gezamenlijke verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van

beide landen overeenstemming bereikt over regelingen voor meer samenwerking bij het

gebruik van de luchthaven van Gibraltar. Die regelingen moeten evenwel nog in werking

treden.

(16) De doelstellingen van deze verordening, namelijk coördinatie van de onderhandelingen met

derde landen over de sluiting van overeenkomsten inzake luchtdiensten, het garanderen van

een geharmoniseerde aanpak bij de uitvoering en toepassing van die overeenkomsten, alsook

controle op de verenigbaarheid van die overeenkomsten met het Gemeenschapsrecht,

kunnen niet in voldoende mate door de lidstaten worden verwezenlijkt. Aangezien een

verordening in de hele Gemeenschap van toepassing is, kunnen zij beter op communautair

niveau worden verwezenlijkt. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel  van artikel 5 van

het Verdrag kan de Gemeenschap derhalve maatregelen treffen. Overeenkomstig het in dat

artikel omschreven evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan hetgeen

nodig is om de genoemde doelstellingen te bereiken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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Artikel 1

Kennisgeving aan de Commissie

1. Een lidstaat kan onverminderd de respectieve bevoegdheden van de Gemeenschap en haar

lidstaten, met een derde land onderhandelingen openen over een nieuwe overeenkomst of over de

wijziging van een bestaande overeenkomst inzake luchtdiensten, de bijlagen daarvan of enige

andere daarmee samenhangende bilaterale of multilaterale regeling, wanneer die onderwerpen

betreffen die gedeeltelijk onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, mits:

- toepasselijke standaardbepalingen die door de lidstaten en de Commissie gezamenlijk zijn

opgesteld, in deze onderhandelingen worden opgenomen en

- de kennisgevingsprocedure in de leden 2, 3 en 4 wordt gevolgd.

In voorkomend geval wordt de Commissie uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan deze

onderhandelingen.

2. Indien een lidstaat voornemens is dergelijke onderhandelingen te openen, stelt hij de Commissie

schriftelijk van zijn voornemen in kennis. Deze kennisgeving omvat een kopie van de bestaande

overeenkomst, indien beschikbaar, en andere relevante documentatie en een opgave van de

bepalingen waarover bij de onderhandelingen moet worden gesproken en van de onderhandelings-

doelstellingen, alsook alle andere relevante informatie. De Commissie stelt dergelijke kennis-

gevingen en, desgevraagd, de begeleidende documentatie beschikbaar voor de overige lidstaten, met

inachtneming van de vereisten van vertrouwelijkheid.
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De informatie wordt tenminste één kalendermaand vóór het beoogde begin van de formele

onderhandelingen met het betrokken derde land toegezonden. Indien formele onderhandelingen

tengevolge van uitzonderlijke omstandigheden op een kortere termijn dan een maand worden

georganiseerd, zendt de lidstaat de informatie zo spoedig mogelijk toe.

3. De lidstaten kunnen hun opmerkingen doen toekomen aan de lidstaat die overeenkomstig lid 2

zijn voornemens kenbaar heeft gemaakt. Die lidstaat houdt zoveel mogelijk rekening met die

opmerkingen bij de onderhandelingen.

4. Indien de Commissie binnen 15 werkdagen na ontvangst van de in lid 2 bedoelde kennisgeving

tot de slotsom komt dat de onderhandelingen:

- de doelstellingen van lopende communautaire onderhandelingen met dit derde land kunnen

ondermijnen, en/of

- kunnen leiden tot een overeenkomst die onverenigbaar is met het Gemeenschapsrecht

brengt zij de lidstaat daarvan op de hoogte.

Artikel 2

Raadpleging van belanghebbenden en deelname aan de onderhandelingen

Wanneer luchtvaartmaatschappijen en andere belanghebbenden bij de in artikel 1 bedoelde onder-

handelingen worden betrokken, behandelen de lidstaten alle communautaire luchtvaartmaat-

schappijen met een vestiging op hun respectieve onder de toepassing van het Verdrag vallende

grondgebieden op gelijke voet.
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Artikel 3

Verbod op de invoering van restrictievere regelingen

Een lidstaat gaat geen nieuwe overeenkomst met een derde land aan die een vermindering inhoudt

van het aantal communautaire luchtvaartmaatschappijen die volgens bestaande overeenkomsten

kunnen worden aangewezen om diensten te verstrekken op routes tussen zijn grondgebied en het

derde land, noch voor de hele markt van het luchtvervoer tussen beide partijen, noch voor

specifieke stedenparen.

Artikel 4

Sluiting van overeenkomsten

1. Na ondertekening van een overeenkomst brengt de betrokken lidstaat het resultaat van de

onderhandelingen en alle relevante documenten ter kennis van de Commissie.

2. Wanneer de onderhandelingen hebben geleid tot een overeenkomst waarin de in artikel 1, lid 1,

bedoelde toepasselijke standaardbepalingen zijn opgenomen, mag de lidstaat de overeenkomst

sluiten.

3. Wanneer de onderhandelingen hebben geleid tot een overeenkomst waarin de in artikel 1, lid 1,

bedoelde standaardbepalingen niet zijn opgenomen, wordt het de lidstaat volgens de procedure van

artikel 7, lid 2, toegestaan de overeenkomst te sluiten, op voorwaarde dat deze sluiting geen schade

berokkent aan het voorwerp en de doelstelling van het gemeenschappelijke vervoersbeleid van de

Gemeenschap. De lidstaat mag de overeenkomst voorlopig toepassen in afwachting van het

resultaat van deze procedure.
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4. Onverminderd de leden 2 en 3, mag het de lidstaat in kwestie volgens de procedure van artikel 7,

lid 2, worden toegestaan de overeenkomst voorlopig toe te passen en/of te sluiten, indien de

Commissie met hetzelfde derde land actief aan het onderhandelen is op basis van een specifiek

mandaat voor dat land of op basis van Besluit 2003/.../EG van de Raad betreffende onderhande-

lingen tussen de Commissie en derde landen 1 .

Artikel 5

Verdeling van verkeersrechten

Wanneer een lidstaat overeenstemming bereikt over een overeenkomst of wijzigingen in een

overeenkomst of de bijlagen daarvan waarbij wordt voorzien in beperkingen van het gebruik van

verkeersrechten of van het aantal communautaire luchtvaartmaatschappijen dat kan worden aange-

wezen als begunstigde van verkeersrechten, zorgt de betrokken lidstaat ervoor dat de verkeers-

rechten op niet-discriminerende wijze onder de daarvoor in aanmerking komende luchtvaart-

maatschappijen van de Gemeenschap worden verdeeld volgens een transparante procedure.

Artikel 6

Bekendmaking van procedures

De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis van de procedures die zij voor de toepassing

van artikel 5 en, in voorkomend geval, artikel 2 volgen. De Commissie draagt er zorg voor dat deze

procedures binnen acht weken na ontvangst ter informatie in het Publicatieblad van de Europese

Unie worden bekendgemaakt. Eventuele nieuwe procedures en latere wijzigingen van bestaande

procedures worden uiterlijk acht weken vóór deze van kracht worden aan de Commissie mede-

gedeeld, zodat de Commissie ervoor kan zorgen dat zij binnen die periode van acht weken in het

Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.

                                                
1 PB L
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Artikel 7

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité dat is ingesteld bij artikel 11 van Verordening

(EG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire

luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes 1.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 8

Vertrouwelijkheid

Bij de kennisgeving aan de Commissie van onderhandelingen en het resultaat daarvan, zoals

bepaald in de artikelen 1 en 4, laten de lidstaten de Commissie duidelijk weten of in de kennis-

geving opgenomen informatie als vertrouwelijk dient te worden beschouwd en of deze informatie

aan andere lidstaten kan worden doorgegeven. De Commissie en de lidstaten dragen er zorg voor

dat als vertrouwelijk aangemerkte informatie wordt behandeld overeenkomstig artikel 4, lid 1,

onder a), van Verordening nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001

inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de

Commissie 2.

                                                
1 PB L 240 van 24.8.1992, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
2 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.
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Artikel 9

Gibraltar

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

opvattingen van het Koninkrijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk betreffende het geschil inzake

soevereiniteit over het grondgebied waarop de luchthaven gelegen is, onverlet.

2. De toepassing van deze verordening op de luchthaven van Gibraltar wordt opgeschort tot de

datum waarop de regelingen van de gezamenlijke verklaring van de ministers van Buitenlandse

Zaken van het Koninkrijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk van 2 december 1987 van toepassing

worden. De regeringen van het Koninkrijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk zullen de Raad van

die datum in kennis stellen.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op dertigste 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.

Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

      De voorzitter De voorzitter

_______________
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I. INLEIDING

1. De Commissie diende op 26 februari 2003 een voorstel in voor een verordening inzake

onderhandelingen over en tenuitvoerlegging van overeenkomsten inzake luchtdiensten

tussen lidstaten en derde landen.

2. Het Europees Parlement bracht op 2 september 2003 advies in eerste lezing uit, terwijl

het Economisch en Sociaal Comité op 16 juli 2003 advies uitbracht. Het Comité van de

Regio's stelde de Raad ervan in kennis dat het over dit dossier geen advies zou

uitbrengen.

3. De Raad stelde overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag op 5 december 2003 zijn

gemeenschappelijk standpunt vast.

II.  DOELSTELLING

Het voorstel werd opgesteld in aansluiting op de arresten van het Europees Hof van Justitie

van 5 november 2002 betreffende bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten die acht lid-

staten met de Verenigde Staten hadden gesloten. In deze arresten werd bevestigd dat de des-

betreffende overeenkomsten bepalingen omvatten die onder de exclusieve bevoegdheid van

de Gemeenschap vallen. Maar deze arresten hebben nog veel verstrekkender gevolgen: het

Hof heeft bevestigd dat de lidstaten niet de exclusieve bevoegdheid hebben om over een klas-

sieke bilaterale overeenkomst inzake luchtdiensten te onderhandelen en deze overeenkomst te

sluiten.

Het voorstel terzake speelt in op deze situatie. Het is bedoeld als kader waarbinnen de lid-

staten kunnen blijven onderhandelen over dergelijke overeenkomsten en deze kunnen

uitvoeren met inachtneming van het Gemeenschapsrecht op dit gebied van "gemengde

bevoegdheid".
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Voornaamste wijzigingen

Hoewel de Raad de grondbeginselen van het Commissievoorstel aanvaardt, heeft hij toch een

aantal belangrijke wijzigingen in de inhoud en structuur van de tekst aangebracht, met name

in de artikelen 1 en 4 die betrekking hebben op de communautaire  kennisgevings- en

machtigingsprocedure. Deze wijzigingen vormen een antwoord op de veruit belangrijkste

bezorgdheid van de lidstaten dat de middels deze verordening in te stellen regeling in de

praktijk uitvoerbaar moet zijn en de lidstaten in staat moet stellen om te onderhandelen over

nieuwe  overeenkomsten, alsmede reeds van kracht zijnde overeenkomsten te actualiseren, op

een manier die doeltreffend is en kan inspelen op de voortdurend wijzigende behoeften van de

mondiale markt voor luchtdiensten.

In deze context zijn er met name drie wijzigingen die de aandacht verdienen:

- de werkingssfeer van de ontwerp-verordening werd uitgebreid tot gevallen waarin de

lidstaten onderhandelen met een derde land waarmee de Commissie ook onder-

handelingen namens de Gemeenschap voert. Door de uitbreiding van de werkingssfeer

zorgt de Raad ervoor dat het begrip parallele onderhandelingen op communautair en

nationaal niveau wordt aanvaard. Dit maakt het onder meer mogelijk om, in afwachting

van het resultaat van de onderhandelingen op communautair niveau, bestaande

bilaterale overeenkomsten op de gebruikelijke manier te actualiseren;

- de invoering van een versnelde procedure, waarbij de lidstaten automatisch worden

gemachtigd om namens de Gemeenschap overeenkomsten te sluiten indien zij hier in

bepaalde standaardbepalingen opnemen;

- het beginsel dat de lidstaten overeenkomsten voorlopig mogen toepassen in afwachting

van het resultaat van de communautaire verificatieprocedures.
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Deze wijzigingen hebben geleid tot een breed kader dat voor alle mogelijke scenario's kan

dienen. Uit hoofde van het nieuwe artikel 4 behoudt de Commissie de bevoegdheid om over-

eenkomsten te blokkeren wanneer de onderhandelingen dienaangaande niet hebben geleid tot

het opnemen van communautaire standaardbepalingen (waardoor de overeenkomsten strijdig

zouden kunnen zijn met het Gemeenschapsrecht), of wanneer de Commissie zelf actief aan

het onderhandelen is met het derde land in kwestie op basis van een mandaat van de Raad. In

beide gevallen besluit de Commissie samen met een raadgevend comité van de lidstaten. De

Raad is van oordeel dat de vastgestelde regeling in haar geheel evenwichtig en redelijk is, en

niet alleen rekening houdt met de institutionele rol van de Commissie als hoedster van het

Verdrag, maar tevens voorziet in snelle en eenvoudige procedures die van cruciaal belang zijn

en uitsluitend mogen worden toegepast in strikt noodzakelijke gevallen.

2. Andere belangrijke wijzigingen

In het Commissievoorstel zijn verscheidene andere minder fundamentele, maar niettemin

belangrijke wijzigingen aangebracht. Zij hebben betrekking op onderstaande punten:

- de in artikel 1 aan de lidstaten opgelegde verplichting om elkaar in kennis te stellen van

voorgenomen onderhandelingen  is geschrapt. Daardoor wordt de Commissie het

centrale punt voor kennisgevingen en moet zij deze kennisgevingen ter beschikking

stellen van de overige lidstaten. Deze regeling is minder bureaucratisch en meer

gestroomlijnd;

- de tekst van artikel 2 is verruimd zodat alle belanghebbenden (en niet alleen lucht-

vaartmaatschappijen) op gelijke voet moeten worden behandeld met betrekking tot hun

betrokkenheid bij lopende onderhandelingen;

- de bedoeling van artikel 3, namelijk het verbod op meer restrictieve regelingen, is

verduidelijkt;

- in artikel 6 is een tijdschema voor de bekendmaking van procedures toegevoegd.

(Voorheen was er slechts een uiterste termijn voor de bekendmaking van wijzigingen,

maar niet voor de bekendmaking van de procedures zelf);



13732/1/03 REV 1 ADD 1 oms/CQ/mj 5
DG C III    NL

- Wat betreft de vertrouwelijkheid (artikel 8, voorheen artikel 7), blijft de idee die aan het

voorstel van de Commissie ten grondslag ligt - namelijk dat redenen van vertrouwelijk-

heid kennisgeving aan andere lidstaten in de weg kunnen staan - behouden, zij wordt

wel verder verduidelijkt.

- Er zijn in in het voorstel standaardbepalingen opgenomen die van toepassing zijn op de

luchthaven van Gibraltar.

3. Behandeling  van het advies in eerste lezing van het Europees Parlement

De punten van zorg die het Europees Parlement in zijn advies in eerste lezing naar voren

bracht, vielen vrijwel samen met die van de lidstaten. Derhalve kan worden gesteld dat het

advies van het Europees Parlement over het algemeen goed tot uiting komt in de tekst van het

gemeenschappelijk standpunt. Vanwege belangrijke structurele wijzigingen die door de Raad

zijn aangebracht, met name in de artikelen 1 en 4, konden de specifieke formuleringen van de

afzonderlijke amendementen echter niet altijd worden overgenomen.

(a) Amendementen die volledig of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt zijn

overgenomen

Amendementen 1, 2 en 3

Volledig aangenomen

Amendement 11

Ten dele en in beginsel aangenomen. De door het Parlement voorgestelde beperking tot

"officiële" onderhandelingen komt tot uiting in de in artikel 4, lid 4, opgenomen eis dat

de Commissie "actief" aan het onderhandelen moet zijn.
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Amendement 12

In beginsel aangenomen. Het verplaaatsen van de tekst in het eerste deel van het

amendement naar lid 2 is een redactionele wijziging die in beginsel door de Raad wordt

overgenomen. De Raad is het ook eens met de schrapping van de aan een lidstaat

opgelegde verplichting om de andere lidstaten eigener beweging in kennis te stellen.

Het voorzien in meer flexibiliteit (toevoeging van "in beginsel") met betrekking tot het

tijdstip van de kennisgeving is in de Raadstekst opgenomen in de vorm van een

afwijking van de termijn van een maand "tengevolge van uitzonderlijke omstandig-

heden".

Amendement 19

Kan worden aangenomen aangezien de overeenkomstige formulering reeds in artikel 4,

lid 1, staat.

Amendement 14

Het eerste deel is in beginsel aangenomen.

Amendement 15

In beginsel aangenomen. De Raad was het eens met het Parlement en heeft gepoogd

artikel 3 duidelijker te formuleren.

(b) Amendementen die niet zijn opgenomen in het gemeenschappelijk standpunt

Amendement 4 en amendement 14 (tweede deel) hebben betrekking op het begrip

"vestiging" dat zijn oorsprong vindt in het Verdrag en in verscheidene arresten van het

Hof van Justitie wordt uitgelegd. Er bestaat maar heel weinig ruimte om in het afgeleide

recht van dit begrip af te wijken.

Amendement 5 stemt niet overeen met het desbetreffende artikel.
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Amendement 6 beoogt een wijziging van gevestigde standaardformuleringen voor

overwegingen inzake subsidiariteit en evenredigheid.

Amendement 7 past niet goed bij de tekst van de artikelen en lijkt inconsistent met het

feit dat bilaterale overeenkomsten tot de "gemengde bevoegdheden" behoren.

Amendementen 8, 9 en 10 hebben geen betrekking op onderhandelingen op het niveau

van de lidstaten en zijn dus niet geschikt als overwegingen bij deze verordening. Derge-

lijke beleidsoverwegingen worden veeleer opgenomen in aan de Commissie verleende

onderhandelingsmandaten die uiteraard niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Amendement 13 is verworpen omdat de Raad het van belang acht dat een lidstaat

opmerkingen kan maken over door een andere lidstaat gevoerde onderhandelingen.

Wat betreft amendement 18 is de Raad van oordeel dat de in het gemeenschappelijk

standpunt opgenomen bepalingen inzake vertrouwelijkheid duidelijker en in de praktijk

gemakkelijker uitvoerbaar zijn.

4. Conclusies

De Raad is van oordeel dat het gemeenschappelijk standpunt een billijk en redelijk evenwicht

vormt waarbinnen de noodzaak van pragmatische en toepasbare mechanismen, die consistent

zijn met de werking van de mondiale luchtvaartmarkt, wordt gecombineerd met de juridische

vereisten die voortvloeien uit het Verdrag zoals dat door het Hof van Justitie wordt uitgelegd.

Bij het bereiken van dit gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad ernaar gestreefd om zo

veel mogelijk rekening te houden met de punten van zorg die door het Europees Parlement in

eerste lezing naar voren zijn gebracht.

_______________________
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RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 25 november 2003 (27.11)
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2003/0044 (COD)

15247/03

AVIATION 238
RELEX 444
CODEC 1664
OC 760

NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad
Betreft: LUCHTVAART

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de
aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake
onderhandelingen over en tenuitvoerlegging van overeenkomsten inzake
luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen
- GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN

Aanvraagtermijn overleg: DONDERDAG 4 DECEMBER 2003

1. De Commissie heeft op 26 februari 2003 haar voorstel voor bovengenoemde verordening

goedgekeurd. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 16-17 juli 2003 advies uitgebracht;

het Comité van de Regio's was ook geraadpleegd, maar heeft beslist geen advies uit te

brengen.

2. Het Europees Parlement heeft tijdens zijn plenaire vergadering van 1-4 september 2003 zijn

advies in eerste lezing uitgebracht (zie doc. 11511/03).

3. De Raad kon niet helemaal akkoord gaan met het advies van het Europees Parlement en

besloot daarom een gemeenschappelijk standpunt op te stellen. Tijdens zijn zitting op

9 oktober 2003 heeft de Raad een politiek akkoord bereikt over dat gemeenschappelijk

standpunt.
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4. Het Comité van permanente vertegenwoordigers zou nu de Raad kunnen verzoeken:

- het gemeenschappelijk standpunt in de versie van document 13732/03 AVIATION 210

RELEX 389 CODEC 1430 OC 644 tijdens een volgende zitting als A-punt aan te

nemen;

- het gemeenschappelijk standpunt van de Raad aan het Europees Parlement toe te zenden

overeenkomstig artikel 251 van het EG-Verdrag, vergezeld van de motivering van de

Raad in document 13732/03 AVIATION 210 RELEX 389 CODEC 1430 OC 644

ADD 1;

- de verklaringen in ADD 1 bij deze nota in de notulen op te nemen.

_______________
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RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 25 november 2003 (27.11)
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2003/0044 (COD)

15247/03
ADD 1

AVIATION 238
RELEX 444
CODEC 1664
OC 760

ADDENDUM OP NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad
Betreft: LUCHTVAART

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog
op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de
Raad inzake onderhandelingen over en de tenuitvoerlegging van
overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen
– GEMEENSCHAPPELIJKE RICHTSNOEREN

Aanvraagtermijn overleg: DONDERDAG 4 DECEMBER 2004

Hierbij gaan voor het Comité van permanente vertegenwoordigers en de Raad een verklaring van de

Raad en een verklaring van de lidstaten, beide ter opneming in de notulen van de zitting van de

Raad waarop dit gemeenschappelijk standpunt zal worden vastgesteld.

_______________
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BIJLAGE I

Verklaring van de Raad over het recht van vestiging

Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap in de "open

skies"-arresten, krijgen communautaire luchtvaartmaatschappijen die in een of meer lidstaten

beschikken over een stabiele, continue organisatiestructuur, het recht van vestiging; de lidstaten

onderzoeken, conform het communautaire recht, de aard van die structuren.

De lidstaat kan eisen dat de op zijn grondgebied gevestigde communautaire luchtvaartmaat-

schappijen de toepasselijke nationale wetgeving naleven, onder meer de specifieke regels op het

gebied van luchtvervoer, alsmede die betreffende veiligheid en beveiliging, alsook het belasting-

recht en het sociale recht, overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en zijn beginselen, met name het

non-discriminatie- en het evenredigheidsbeginsel.

De lidstaat kan in het kader van het discriminatieverbod ook eisen dat het personeel  van de geves-

tigde communautaire luchtvaartmaatschappij dat verantwoordelijk is voor de veiligheid, permanent

op zijn grondgebied aanwezig is.

De Raad neemt nota van de verklaringen van de lidstaten over samenwerking op alle gebieden die

verband houden met de veiligheid van luchtvaartuigen en de exploitatie daarvan.

_______________
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BIJLAGE II

Verklaring van de lidstaten (betreffende de aan deze verklaring gehechte ontwerp-

standaardclausules over communautaire aanduiding)

De lidstaten bevestigen hierbij nogmaals dat zij wensen samen te werken inzake alle aspecten die

verband houden met de veiligheid van luchtvaartuigen en met de exploitatie daarvan.

Wanneer een lidstaat, in het kader van een van zijn bilaterale luchtvervoersovereenkomsten met een

derde land, een communautaire luchtvaartmaatschappij aanduidt met een vergunning van een

andere lidstaat, dan wordt het volgende aangenomen:

a) wanneer het derde land bedenkingen of vragen heeft in verband met de handhaving of het

beheer van veiligheidsnormen en -eisen betreffende die communautaire luchtvaartmaat-

schappij, dan zal de lidstaat die de luchtvaartmaatschappij een vergunning heeft verleend en

de wettelijke controle uitoefent, rechtstreeks of op verzoek van de aanduidende lidstaat, spoe-

dig uitvoerig antwoord geven op die bedenkingen en vragen; en

b) wanneer de lidstaat die de luchtvaartmaatschappij een vergunning heeft verleend, niet spoedig

uitvoerig antwoordt, dan kan de aanduidende lidstaat onmiddellijk reageren door aanduiding

van deze luchtvaartmaatschappij te schorsen of aan voorwaarden te binden. De lidstaat stelt

de Commissie en de overige lidstaten onmiddellijk in kennis van de genomen maatregelen en

van de redenen daarvoor.

________________________
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Bijlage bij BIJLAGE II

Ontwerp-standaardclausules ter opneming in luchtvervoersovereenkomsten

BEPALINGEN INZAKE AANDUIDING

De artikelen [. . .] en [. . .] van de [naam van de overeenkomst tussen lidstaat en derde land] worden

vervangen als volgt:

Aanduiding en machtiging 1

Elke partij heeft het recht om [een luchtvaartmaatschappij of luchtvaartmaatschappijen] aan te

duiden met het oog op de exploitatie van overeengekomen diensten op elk van de routes genoemd

in [bijlage 1] en die aanduidingen in te trekken of te wijzigen. Die aanduidingen worden schriftelijk

opgesteld en via diplomatieke kanalen aan de andere partij toegezonden.

Bij het ontvangen van dergelijke aanduidingen, en van verzoeken van de aangeduide luchtvaart-

maatschappij, in de vorm en op de wijze die is voorgeschreven voor exploitatievergunningen en

technische vergunningen, verleent de andere partij de passende machtigingen en vergunningen met

een minimum aan procedurele vertraging, mits:

a) voor een luchtvaartmaatschappij aangeduid door [naam van lidstaat]:

i) deze uit hoofde van het Verdrag betreffende de Europese Unie gevestigd is op het

grondgebied van [naam van de lidstaat] en een exploitatievergunning heeft gekre-

gen overeenkomstig het Gemeenschapsrecht; en

                                                
1 Vetgedrukte tekst heeft een verplicht, en tekst in normaal lettertype een indicatief karakter.

De laatstgenoemde tekst is onder meer afhankelijk van de precieze formulering van de reeds
bestaande bilaterale overeenkomst.
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ii) effectieve wettelijke controle op de luchtvaartmaatschappij wordt uitgeoefend en

gehandhaafd door de lidstaat van de Europese Gemeenschap die verantwoordelijk

is voor de afgifte van het bewijs van luchtvaartexploitant, en de desbetreffende

luchtvaartautoriteit duidelijk is vermeld bij de aanduiding;

b) voor een luchtvaartmaatschappij aangeduid door [naam  van derde land]

i) deze gevestigd is op het grondgebied van [naam van derde land] en een vergunning

heeft gekregen overeenkomstig het toepasselijke recht van [naam van derde land] en

ii) [naam van derde land] effectieve controle uitoefent en handhaaft op de luchtvaart-

maatschappij; en

c) de aangeduide luchtvaartmaatschappij volgens de partij die het verzoek of de verzoeken in

overweging neemt, voldoet aan de voorwaarden omschreven in de wet- en regelgeving die

normaliter van toepassing is op de exploitatie van internationale luchtdiensten.

Intrekking of schorsing van de machtiging

Elke partij kan de machtiging of technische vergunning van een door een andere partij aangewezen

luchtvaartmaatschappij intrekken, schorsen of aan beperkingen onderwerpen indien:

a) voor een door [naam van de lidstaat] aangeduide luchtvaartmaatschappij:

i) deze uit hoofde van het Verdrag betreffende de Europese Unie niet is gevestigd op

het grondgebied van [naam van de lidstaat] of geen exploitatievergunning heeft

gekregen overeenkomstig het Gemeenschapsrecht; of

ii) effectieve wettelijke controle van de luchtvaartmaatschappij niet wordt uitge-

oefend of gehandhaafd door de lidstaat van de Europese Unie die verantwoordelijk

is voor de afgifte van het bewijs van luchtvaartexploitant, of de passende lucht-

vaartautoriteit niet duidelijk is aangegeven in de aanduiding;
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b) voor een door [naam van derde land] aangeduide luchtvaartmaatschappij:

i) deze niet is gevestigd op het grondgebied van [naam van derde land] of geen vergun-

ning heeft overeenkomstig het toepasselijke recht van [naam van derde land]; of

ii) [naam van de lidstaat] geen effectieve controle handhaaft op de luchtvaartmaatschappij;

of

c) die luchtvaartmaatschappij niet voldoet aan de in [artikel Z (toepassing van wetten)] van deze

overeenkomst bedoelde wet- en regelgeving.

________________________
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2003/0044 (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 inzake onderhandelingen over en
de tenuitvoerlegging van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde

landen

1- ACHTERGROND

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad
(document COM(2003) 94 def. – C5–2003/65/- 2003/0044(COD)): 26 februari 2003

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 16 juli 2003

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 2 september 2003

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 5 december 2003

2- DOELSTELLING VAN HET COMMISSIEVOORSTEL

In november 2002 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de bilaterale overeenkomsten
inzake luchtdiensten, die acht lidstaten hadden gesloten met de Verenigde Staten, indruisten
tegen de communautaire wetgeving. Meer in het bijzonder waren zij in strijd met het recht op
vestiging, door de toegang tot internationale routes te beperken tot luchtvaartmaatschappijen
in het bezit van burgers van parijen bij de overeenkomsten, en hadden zij betrekking op
gebieden die tot de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap behoren. Dit vonnis heeft
gevolgen voor alle luchtvervoeronderandelingen en -overeenkomsten. Alle bestaande
overeenkomsten moeten worden gewijzigd teneinde een niet-discriminerende behandeling
voor alle communautaire luchtvaartmaatschappijen te waarborgen, terwijl de
onderhandelingen over kwesties die tot de communautaire bevoegdheid behoren binnen een
geschikt wettelijk kader moeten worden gevoerd. De lidstaten mogen niet langer op
unilaterale wijze handelen.

Gezien het aantal bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten en de regelmaat waarmee
daarover opnieuw wordt onderhandeld met het oog op aanpassing aan de markt-
omstandigheden, is het echter weinig praktisch om al die onderhandelingen via de normale
communautaire procedures te voeren. De Gemeenschap moet zich concentreren op de
belangrijkste onderhandelingen. In die zin wordt bij de voorgestelde verordening een systeem
van kennisgeving van en toestemming voor bilaterale onderhandelingen door de lidstaten
ingevoerd. Daarbij worden aan de lidstaten ook bepaalde verplichtingen opgelegd om te
waarborgen dat zij over niet-discriminerende systemen beschikken om de industrie te
raadplegen en om de bij de onderhandelingen verkregen verkeersrechten te verdelen.
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3- OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

In zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad de basisstructuur van het
Commissievoorstel gehandhaafd, met name de kennisgeving van het voornemen om
onderhandelingen te openen (artikel 1) en de regeling om het onderhandelingsresultaat al dan
niet goed te keuren (artikel 4), maar zijn er significante wijzigingen aangebracht om het
wettelijke kader te verfijnen en versterken. Deze wijzigingen hebben tot doel de werkbaarheid
van het Commissievoorstel te vergroten door een nadere omschrijving te geven van de
voorwaarden waaronder de lidstaten overeenkomsten, over kwesties die (deels) onder de
bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, mogen onderhandelen en sluiten .

In artikel 1 van de verordening worden de voorwaarden omschreven waaronder de lidstaten
onderhandelingen met derde landen mogen openen. Een lidstaat mag onderhandelingen met
derde landen openen op voorwaarde dat zij:

a. vasthouden aan een gemeenschappelijk overeengekomen tekst met
standaardclausules voor bilaterale overeenkomsten die onder de bevoegdheid van de
Gemeenschap vallen;

b. de Commissie van hun voornemen in kennis stellen alvorens de onderhandelingen te
starten. Deze kennisgeving, in de zin van het Commissievoorstel, moet het voor de
lidstaten en de Commissie mogelijk maken na te gaan of er een gemeenschappelijk
belang, dan wel een specifiek probleem ten opzichte van een derde land is.

Overeenkomstig artikel 4 moeten de lidstaten ook een toestemming overeenkomstig de
communautaire wetgeving krijgen. Het voorgestelde systeem is echter zeer eenvoudig.
Uitgaande van de redenen voor het openen van de onderhandelingen, moet de Commissie in
kennis worden gesteld van het onderhandelingsresultaat. Vervolgens zijn er drie
mogelijkheden:

a. wanneer de lidstaten een overeenkomst hebben bereikt die gemeenschappelijk
overeengekomen standaardbepalingen betreffende communautaire bevoegdheden
volgt, mogen zij de overeenkomst sluiten. Hun enige verplichting is dan om met het
oog op de transparantie de Commissie in kennis te stellen van het resultaat;

b. wanneer de lidstaten geen overeenkomst hebben kunnen bereiken die
gemeenschappelijk overeengekomen standaardbepalingen betreffende
communautaire bevoegdheden volgt, mogen zij de overeenkomst op voorlopige basis
toepassen, maar moeten zij haar aan de Gemeenschap voorleggen ter definitieve
goedkeuring na een raadplegingsprocedure overeenkomstig de comitologieregels.
Als de overeenkomst het vervoersbeleid van de Gemeenschap niet ondermijnt,
mogen de lidstaten de overeenkomst sluiten;

c. wanneer de Gemeenschap zelf in onderhandeling is met hetzelfde derde land, mag
een lidstaat een overeenkomst voorlopig toepassen, dan wel sluiten na afronding van
dezelfde raadplegingsprocedure als onder b).

Dit systeem zal waarborgen dat de communautaire wetgeving wordt nageleefd en dat de
communautaire belangen worden beschermd, terwijl het de lidstaten toch de mogelijkheid
biedt om bilaterale onderhandelingen te voeren binnen een kader dat rechtszekerheid biedt.
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Van de 17 door het Europees Parlement voorgestelde amendementen heeft de Raad er drie
volledig en vier gedeeltelijk of in beginsel in zijn gemeenschappelijk standpunt geïntegreerd.
Deze amendementen komen overeen met die welke door de Commissie op soortgelijke wijze
waren overgenomen.

4- GEDETAILLEERDE OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE

De hieronder staande verwijzingen hebben betrekking op de overwegingen en artikels van het
gemeenschappelijk standpunt.

4.1          Volledig door de Commissie overgenomen en volledig in het gemeenschappelijk
standpunt opgenomen amendementen

Amendement 1, 2 en 3: Deze drie amendementen zijn volledig geïntegreerd in de
overwegingen van het gemeenschappelijk standpunt (overweging 5 (dienovereenkomstig
gewijzigd), 6 (geschrapt) en 8 (laatste zin gewijzigd)).

4.2          Gedeeltelijk of in beginsel door de Commissie overgenomen en gedeeltelijk of in
beginsel in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen amendementen

Amendement 11: Dit amendement is gedeeltelijk en in beginsel in het gemeenschappelijk
standpunt geïntegreerd, met invoering van aanzienlijke wijzigingen van de artikelen 1 en 4
met het oog op de versterking van het juridisch kader van de ontwerp-verordening. Daardoor
wordt het type overeenkomsten of verwante documenten waarop de ontwerp-verordening
betrekking heeft nader omschreven (artikel 1, lid 1) en worden de verplichtingen van de
lidstaten gespecificeerd ingeval communautaire onderhandelingen reeds actief aan de gang
zijn (artikel 4, lid 4).

Amendement 12: In artikel 1, lid 2, van het gemeenschappelijk standpunt wordt de
verplichting verduidelijkt van de lidstaten om de Commissie in kennis te stellen van door hen
geplande onderhandelingen, zodat dit amendement van het Parlement in beginsel geïntegreerd
is. De lidstaat die het voornemen heeft onderhandelingen te openen, moet uitsluitend de
Commissie in kennis stellen, terwijl de overige lidstaten de mogelijkheid hebben om een
afschrift van deze kennisgeving bij de Commissie op te vragen. Er is ook voorzien in een
speciale procedure bij uitzonderlijke omstandigheden.

Amendement 15: Het gemeenschappelijk standpunt verduidelijkt de formulering van artikel 3
in lijn met het amendement van het Parlement. Daardoor wordt duidelijker dat elke
overeenkomst verboden is die een vermindering zou inhouden van het aantal communautaire
vervoerders dat, in overeenstemming met bestaande regelingen, kan worden aangewezen om
luchtvaartdiensten te verrichten tussen het grondgebied van een lidstaat en een derde land.

4.3          Door de Commissie verworpen amendementen die in het gemeenschappelijk
standpunt zijn verwerkt

Amendement 14: In het gemeenschappelijk standpunt is het eerste deel van dit amendement
verwerkt. Artikel 2 heeft nu niet alleen betrekking op luchtvaartmaatschappijen, maar ook op
andere belanghebbenden De Commissie heeft dit amendement verworpen omdat de
aanzienlijke wijziging die het Parlement wenste, met als doel de definitie van
luchtvaartmaatschappijen en het recht op vestiging (tweede deel van amendement 14), niet
kan worden aanvaard. Wat de vermelding van andere belanghebbenden in dit artikel betreft,
heeft de Commissie geen bezwaren tegen het gemeenschappelijk standpunt.
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4.4          Door de Commissie verworpen amendementen die niet in het gemeenschappelijk
standpunt zijn verwerkt

Amendement 4 en 14 (met uitzondering van het eerste deel van amendement 14, dat is
geïntegreerd in het gemeenschappelijk standpunt): Deze amendementen zouden de
verplichting van de lidstaten om communautaire luchtvaartmaatschappijen te informeren en te
raadplegen over hun internationale bilaterale onderhandelingen, beperken door deze
verplichting uitsluitend op te leggen wanneer vervoerders reeds over een netwerk beschikken
of in een nabije toekomst zullen beschikken. Krachtens amendement 14 wordt bovendien het
recht op vestiging van luchtvaartmaatschappijen beperkt door hen de verplichting op te leggen
een exploitatievergunning te verkrijgen van elke lidstaat van waaruit op internationale routes
wordt gevlogen.

Amendement 5: Dit amendement zou de goedkeuring van bilaterale overeenkomsten doen
verlopen volgens een regelgevingsprocedure.

Amendement 6 en 7: De amendementen 6 en 7 zouden de vraag doen rijzen of de ontwerp-
verordening wel voldoet aan het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 8: Krachtens dit amendement zou een driepuntenplan worden opgezet voor
communautaire actie op het gebied van het internationale luchtvervoer.

Amendement 9 en 10: De amendementen 9 en 10 hebben tot doel nieuwe overwegingen toe te
voegen waarin specifieke doelstellingen voor onderhandelingen tussen de Gemeenschap en de
Verenigde Staten zouden zijn vastgelegd.

Amendement 13: Door dit amendement zouden de lidstaten worden uitgesloten van het in
artikel 1, lid 3, omschreven raadplegingsproces bij de opening van onderhandelingen door een
lidstaat.

Amendement 18: Dit amendement zou alle door de lidstaten toegezonden informatie in de
kennisgevingen inzake hun onderhandelingen de facto vertrouwelijk maken.

Amendement 19: Dit amendement houdt een herhaling in van de verplichting van de lidstaten
om de Commissie na de afronding van onderhandelingen in kennis te stellen van de ontwerp-
overeenkomst, waartoe zij reeds zijn gehouden krachtens artikel 4.

5- CONCLUSIE

De Commissie is van mening dat het op 5 december 2003 door de Raad met eenparigheid van
stemmen aangenomen gemeenschappelijk standpunt de doelstellingen en benadering van haar
voorstel ongewijzigd laat. Zij kan dit gemeenschappelijk standpunt derhalve ondersteunen.


