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EUROPA-PARLAMENTETS OG

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.    /2003

af

om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for

EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande,

der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2
,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 151 E af 25.6.2002, s. 285.
2 EUT C 61 af 14.3.2003, s. 29.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 14.1.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af     (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Konkurrencesituationen for EF-luftfartsselskaber, der leverer luftfartsydelser til, via eller fra

Fællesskabet, vil kunne påvirkes negativt af illoyal og diskriminerende konkurrence fra ikke-

EF-luftfartsselskaber, der leverer lignende luftfartsydelser.

(2) En sådan illoyal konkurrence kan bestå i støtte eller andre former for tilskud fra et statsligt

eller regionalt organ eller en anden offentlig organisation i et land, som ikke er medlem af

Fællesskabet, eller bestemte former for prispraksis, der udøves af et ikke-EF-luftfartsselskab,

som nyder godt af ikke-kommercielle fordele.

(3) Det er nødvendigt at definere de afhjælpningsforanstaltninger, som skal iværksættes mod illo-

yal praksis af denne art.

(4) Der er i Fællesskabet strenge bestemmelser vedrørende statsstøtte til luftfartsselskaber, og for

at EF-luftfartsselskaber ikke skal komme i en konkurrencemæssig ugunstig situation og blive

påført skade, er der behov for et instrument, der kan beskytte mod ikke-EF-luftfartsselskaber,

der modtager støtte eller nyder godt af andre fordele fra staten.

(5) Det er ikke hensigten, at denne forordning skal træde i stedet for de luftfartsaftaler med tred-

jelande, som kan anvendes til at skride effektivt ind over for de former for praksis, der er om-

fattet af denne forordning; hvis der i en medlemsstat findes et retligt instrument, der gør det

muligt at reagere på tilfredsstillende vis, har et sådant instrument forrang for denne forord-

ning, som således bliver subsidiær i forhold til instrumentet.



14141/1/03 REV 1 ACA/ikn 3
DG C III    DA

(6) Fællesskabet bør være i stand til at skride ind for at afhjælpe illoyal konkurrence, som skyldes

støtte fra staten i et land, der ikke er medlem af Fællesskabet; Fællesskabet bør også være i

stand til at skride ind over for illoyal priskonkurrence.

(7) Det bør fastlægges, i hvilke tilfælde der er tale om støtte, og i henhold til hvilke principper

denne støtte bør udlignes, navnlig om støtten har været rettet mod bestemte selskaber eller

sektorer eller er betinget af levering af luftfartsydelser til tredjelande.

(8) Ved konstatering af, om der foreligger støtte, er det nødvendigt at påvise, at der er tale om et

finansielt bidrag fra et statsligt eller et regionalt organ eller en anden offentlig organisation i

form af overførsel af midler, eller at gæld af enhver form, som involverer offentlige indtægter,

og som normalt inddrives, eftergives eller ikke opkræves, og at det modtagende selskab der-

med har fået en fordel.

(9) Det bør fastlægges, i hvilke tilfælde der er tale om illoyal priskonkurrence; undersøgelse af et

tredjelandsluftfartsselskabs priskonkurrence bør kun ske i begrænsede tilfælde, hvor luftfarts-

selskabet nyder godt af ikke-kommercielle fordele, der ikke klart kan identificeres som støtte.

(10) Det bør præciseres, at illoyal priskonkurrence kun formodes at foreligge i tilfælde, hvor denne

praksis klart afviger fra normal priskonkurrence. Kommissionen bør udarbejde en detaljeret

metode til fastlæggelse af, hvorvidt der er tale om illoyal priskonkurrence.
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(11) Det er endvidere ønskeligt at fastsætte klare og detaljerede retningslinjer for så vidt angår de

faktorer, som kan være relevante for fastlæggelsen af, om luftfartsydelser, der leveres af ikke-

EF-luftfartsselskaber, der modtager støtte, eller leveres til illoyale priser, har forårsaget skade

eller truer med at forårsage skade. For at påvise, at priskonkurrence i forbindelse med levering

af sådanne luftfartsydelser forårsager skade for Fællesskabets luftfartsindustri, bør man være

opmærksom på virkningerne af andre faktorer, og der bør tages hensyn til alle relevante fakto-

rer og økonomiske indikationer, som kan påvirke kriterierne for en vurdering af situationen i

den pågældende sektor, navnlig de aktuelle markedsforhold i Fællesskabet.

(12) Det er vigtigt at definere udtrykkene "EF-luftfartsselskab", "EF-luftfartsindustri" og "lignende

luftfartsydelse."

(13) Det må præciseres, hvem der kan indgive klage, samt hvilke oplysninger en sådan klage bør

indeholde. Klager bør afvises, hvis der ikke foreligger tilstrækkelige beviser for skade.

(14) Det er ønskeligt at fastlægge den procedure, som skal følges i undersøgelsen af ikke-EF-luft-

fartsselskabers illoyale konkurrence; denne procedure bør være tidsmæssigt begrænset.
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(15) Det må fastlægges, hvordan de berørte parter kan informeres om, hvilke oplysninger myndig-

hederne kræver. De berørte parter bør have tilstrækkelig mulighed for at forelægge alle rele-

vante beviser og varetage deres interesser; det er ligeledes nødvendigt at fastsætte, hvilke

bestemmelser og hvilke procedurer der skal overholdes i forbindelse med undersøgelsen,

navnlig de bestemmelser, som de berørte parter skal overholde, når de tilkendegiver deres

interesse i proceduren, forelægger deres synspunkter og fremlægger oplysninger inden for

bestemte tidsfrister, således at sådanne synspunkter og oplysninger kan komme i betragtning.

Selv om forretningshemmeligheden skal respekteres, er det nødvendigt, at det tillades berørte

parter at få indsigt i alle oplysninger, der indgår i undersøgelsen, og som er relevante for

varetagelsen af deres interesser; det må fastsættes, at for parter, der ikke samarbejder tilfreds-

stillende, kan andre oplysninger anvendes til at belyse sagen, og at sådanne oplysninger kan

være mindre gunstige for parterne, end hvis de havde samarbejdet.

(16) Det er nødvendigt at fastlægge, på hvilke betingelser der kan pålægges midlertidige foran-

staltninger; Kommissionen kan under alle omstændigheder kun pålægge sådanne foranstalt-

ninger for en periode på seks måneder.

(17) En undersøgelse eller procedure bør afsluttes, når der ikke er noget behov for at pålægge for-

anstaltninger, f.eks. hvis støttebeløbet, graden af illoyal priskonkurrence eller skaden er ube-

tydelig; en procedure bør ikke afsluttes, medmindre beslutningen herom er begrundet; omfan-

get af foranstaltningerne bør være mindre end det udligningsberettigede støttebeløb eller

omfanget af den illoyale priskonkurrence, hvis et sådant mindre beløb er tilstrækkeligt til at

afhjælpe skaden.

(18) Det må fastsættes, at omfanget af foranstaltningerne ikke bør overstige værdien af støtten eller

de ikke-kommercielle fordele alt efter tilfældet eller et beløb svarende til den påførte skade,

såfremt dette beløb er lavere.
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(19) Det må fastsættes, at foranstaltningerne kun bør forblive i kraft så længe, det er nødvendigt

for at afhjælpe skadevoldende støtte eller illoyal priskonkurrence.

(20) Foranstaltninger bør fortrinsvis have form af afgifter; viser afgifterne sig ikke at være hen-

sigtsmæssige, kan andre foranstaltninger overvejes.

(21) Det er nødvendigt at fastlægge procedurer for accept af tilsagn om at eliminere eller afhjælpe

udligningsberettiget støtte eller illoyal priskonkurrence og den forårsagede skade i stedet for

at pålægge foreløbige eller endelige foranstaltninger; det er ligeledes hensigtsmæssigt at fast-

sætte følgerne af manglende overholdelse eller tilbagetrækning af tilsagn.

(22) Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser om revision af de pålagte foranstaltninger i til-

fælde af, at der forelægges tilstrækkeligt bevis for ændrede omstændigheder.

(23) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(24) Karakteren og omfanget af foranstaltninger og bestemmelser om håndhævelse heraf bør fast-

lægges i forordningen om indførelse af disse foranstaltninger.

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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(25) Det er nødvendigt at sikre, at foranstaltninger truffet i medfør af denne forordning er i fuld

overensstemmelse med Fællesskabets interesser; ved vurdering af Fællesskabets interesser bør

det søges fastlagt, hvilke tvingende årsager der eventuelt vil kunne føre til den klare konklu-

sion, at det ikke ville være i Fællesskabets overordnede interesse at træffe foranstaltninger.

Sådanne tvingende årsager kunne f.eks. være tilfælde, hvor ulempen for forbrugerne eller

andre berørte parter ville stå i klart misforhold til eventuelle fordele, som Fællesskabets luft-

fartsindustri ville få ved pålæggelsen af foranstaltninger.

(26) Målet for denne forordning, nemlig beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade

for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er

medlem af Det Europæiske Fællesskab, kan muligvis ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af

medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan der-

for træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens arti-

kel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne for-

ordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
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Artikel 1

Formål

1. I denne forordning fastlægges den procedure, der skal følges for at yde beskyttelse mod støtte

og illoyal priskonkurrence i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er med-

lemmer af Det Europæiske Fællesskab, i det omfang Fællesskabets luftfartsindustri lider skade her-

ved.

2. Denne forordning er ikke til hinder for, at der i første omgang anvendes særbestemmelser i

luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske

Fællesskab.

3. Denne forordning er ikke til hinder for anvendelsen af særbestemmelser i aftaler mellem

Fællesskabet og lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 2

Principper

En afhjælpningsforanstaltning kan pålægges med henblik på at udligne:

1. støtte, der direkte eller indirekte ydes til et ikke-EF-luftfartsselskab, eller

2. illoyal priskonkurrence fra ikke-EF-luftfartsselskaber

i forbindelse med levering af luftfartsydelser på en eller flere ruter til og fra Fællesskabet, som er til

skade for Fællesskabets luftfartsindustri.
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Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "skade": væsentlig skade for Fællesskabets luftfartsindustri eller trussel om væsentlig skade

for Fællesskabets luftfartsindustri, der er konstateret i overensstemmelse med artikel 6

b) "Fællesskabets luftfartsindustri": alle de EF-luftfartsselskaber, der leverer lignende luft-

fartsydelser, eller de af luftfartsselskaberne, hvis samlede andel udgør størstedelen af det

samlede fællesskabsudbud af sådanne luftfartsydelser

c) "EF-luftfartsselskab": et luftfartsselskab med en gyldig licens, der er udstedt af en medlems-

stat i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992 om udstedelse af licen-

ser til luftfartsselskaber1

d) "lignende luftfartsydelser": luftfartsydelser, som leveres på samme rute eller ruter som de

pågældende luftfartsydelser, eller luftfartsydelser, der leveres på en eller flere ruter, der ligner

den eller de ruter, hvor den pågældende luftfartsydelse leveres.

                                                
1 EFT L 240 af 24.8.1992, s. 1.
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Artikel 4

Offentlig støtte

1. Offentlig støtte anses for at foreligge, hvis:

a) et statsligt eller regionalt organ eller en anden offentlig organisation i et land, der ikke er

medlem af Det Europæiske Fællesskab, yder et økonomisk bidrag, det vil sige, at

i) en praksis hos et statsligt eller regionalt organ eller en anden offentlig organisation

indebærer direkte overførsel af midler, f.eks. tilskud, lån eller indskud af egenkapital,

eller potentiel direkte overførsel af midler til luftfartsselskabet eller overtagelse af dets

forpligtelser, f.eks. lånegarantier

ii) offentlige indtægter eller indtægter fra regionale organer eller andre offentlige instituti-

oner, der normalt inddrives, eftergives eller ikke opkræves

iii) et statsligt eller regionalt organ eller en anden offentlig organisation leverer varer eller

tjenesteydelser ud over generel infrastruktur eller køber varer eller tjenesteydelser

iv) et statsligt eller regionalt organ eller en anden offentlig organisation foretager indbeta-

linger til en finansieringsordning eller overlader eller overdrager til et privat organ at

forestå en eller flere af de under nr. i), ii) og iii) nævnte typer funktioner, som normalt

ville påhvile staten, og som i praksis reelt ikke adskiller sig fra normal statslig praksis,
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b) og der herved gives en fordel.

2. Der træffes kun afhjælpningsforanstaltninger i forbindelse med støtte, hvis støtten retligt eller

faktisk er begrænset til et selskab eller en erhvervsgren eller en gruppe selskaber eller erhvervs-

grene, der hører under den støtteydende myndigheds kompetence.

Artikel 5

Illoyal priskonkurrence

1. Illoyal priskonkurrence på en bestemt luftrute til eller fra Fællesskabet anses for at foreligge,

når ikke-EF-luftfartsselskaber

– nyder godt af en ikke-kommerciel fordel og

– anvender billetpriser, som ligger så langt under de priser, der tilbydes af konkurrerende EF-

luftfartsselskaber, at de forvolder skade.

Denne form for priskonkurrence skal klart kunne adskilles fra normal priskonkurrence.

2. Ved sammenligning af billetpriser tages der hensyn til følgende elementer:

a) den faktiske pris, til hvilken billetter udbydes til salg
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b) antallet af pladser, der udbydes til en angiveligt illoyal pris, i forhold til det samlede antal

pladser, der er til rådighed i flyet

c) restriktioner og betingelser for billetter, der sælges til en angiveligt illoyal pris

d) serviceniveauet hos alle de luftfartsselskaber, der leverer lignende luftfartsydelser

e) de faktiske omkostninger for det ikke-EF-luftfartsselskab, der leverer ydelsen, med tillæg af

en rimelig fortjenstmargin, og

f) situationen på sammenlignelige ruter, for så vidt angår de i litra a)-e) omhandlede forhold.

3. Kommissionen udarbejder efter proceduren i artikel 15, stk. 3, en detaljeret metode til kon-

statering af, om der forekommer illoyal priskonkurrence. Denne metode omfatter bl.a. den måde,

hvorpå normal priskonkurrence, faktiske omkostninger og rimelige fortjenstmarginer vurderes spe-

cifikt i forbindelse med luftfartssektoren.

Artikel 6

Konstatering af skade

1. Konstateringen af skade baseres på konkret dokumentation og omfatter en objektiv undersø-

gelse af både:

a) de pågældende luftfartsydelsers prisniveau og disses virkninger på de billetpriser, der tilbydes

af EF-luftfartsselskaber, og 
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b) følgevirkningerne af disse luftfartsydelser for Fællesskabets luftfartsindustri, som de fremgår

af tendenserne i en række økonomiske indikatorer såsom antallet af flyvninger, kapacitets-

udnyttelse, passagerreservationer, markedsandel, fortjeneste, kapitalforrentning, investeringer

og beskæftigelse.

Ingen af disse faktorer er nødvendigvis udslagsgivende for afgørelsen.

2. Det påvises på grundlag af alt konkret bevismateriale, der forelægges i henhold til stk. 1, at de

pågældende luftfartsydelser påfører skade som omhandlet i denne forordning.

3. Andre kendte faktorer end de pågældende luftfartsydelser, som samtidig er til skade for

Fællesskabets luftfartsindustri, undersøges også for at sikre, at den skade, der forårsages af disse

andre faktorer, ikke kan tilskrives de pågældende luftfartsydelser.

4. En konstatering af, om der foreligger trussel om skade, baseres på kendsgerninger og ikke

blot på påstande, formodninger eller fjerntliggende muligheder. Den ændring af omstændighederne,

der ville skabe en situation, hvor den pågældende støtte ville forvolde skade, skal klart kunne forud-

ses og være overhængende.

Artikel 7

Indledning af procedure

1. En undersøgelse i henhold til denne forordning indledes på grundlag af en skriftlig klage på

vegne af Fællesskabets luftfartsindustri fra en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning,

eller på Kommissionens eget initiativ, hvis der er tilstrækkeligt bevis for, at der er tale om udlig-

ningsberettiget støtte (herunder om muligt størrelsen heraf) eller illoyal priskonkurrence i henhold

til denne forordning, skade og årsagssammenhæng mellem de luftfartsydelser, som der angiveligt

ydes støtte til, eller for hvilke der angiveligt anvendes illoyale priser, og den påståede skade.
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2. Når det er klart, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledning af en proce-

dure, indleder Kommissionen efter proceduren i artikel 15, stk. 2, proceduren senest 45 dage efter

indgivelse af klagen og offentliggør en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Hvis

spørgsmålet drøftes inden for rammerne af en bilateral aftale af den berørte medlemsstat, forlænges

denne frist på 45 dage efter anmodning fra medlemsstaten med op til 30 dage. Eventuelle yderligere

forlængelser af fristen fastlægges af Kommissionen, som træffer afgørelse efter proceduren i arti-

kel 15, stk. 2.

Ved forelæggelse af utilstrækkelige beviser informerer Kommissionen efter proceduren i artikel 15,

stk. 2, klageren senest 45 dage efter den dato, hvor klagen blev indgivet til Kommissionen.

3. Meddelelsen om indledning af proceduren angiver, at en undersøgelse påbegyndes, samt

undersøgelsens omfang, luftfartsydelserne på de pågældende ruter, de lande, hvis regeringer påstås

at give støtte eller udstede licens til de luftfartsselskaber, der angiveligt udøver illoyal priskonkur-

rence, samt den tidsfrist, inden for hvilken de berørte parter kan tilkendegive deres interesse i sagen,

forelægge deres synspunkter skriftligt og fremlægge oplysninger, hvis disse synspunkter skal kunne

komme i betragtning under undersøgelsen. I meddelelsen fastsættes også den tidsfrist, inden for

hvilken de berørte parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionen.

4. Kommissionen underretter de luftfartsselskaber, som leverer de pågældende luftfartsydelser

samt den berørte regering og klagerne om indledning af proceduren.
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5. Kommissionen kan på ethvert tidspunkt opfordre tredjelandets regering til at deltage i kon-

sultationer med henblik på at klarlægge situationen, hvad angår de i stk. 2 nævnte spørgsmål, og

med henblik på at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning. I givet fald inddrager Kommissi-

onen alle berørte medlemsstater i disse konsultationer. Hvis der allerede pågår konsultationer mel-

lem en medlemsstat og regeringen i det pågældende tredjeland, tager Kommissionen kontakt med

denne medlemsstat i forvejen.

Artikel 8

Undersøgelse

1. Efter procedurernes indledning påbegynder Kommissionen en undersøgelse, som dækker

støtte til eller illoyal priskonkurrence på luftfartsydelser, der leveres af ikke-EF-luftfartsselskaber på

bestemte ruter, samt skade. Undersøgelsen gennemføres hurtigst muligt og afsluttes normalt inden

for en frist på ni måneder fra procedurernes indledning, som dog kan forlænges under følgende

omstændigheder:

– når forhandlinger med de pågældende tredjelandes regeringer er så fremskredne, at en til-

fredsstillende løsning på klagen synes umiddelbart forestående, eller

– når der kræves yderligere tid til at nå til en løsning, som er i Fællesskabets interesse.
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2. De berørte parter, som har tilkendegivet deres interesse i sagen inden for de i indlednings-

meddelelsen fastsatte tidsfrister, høres, hvis de har fremsat en anmodning om en høring og påvist, at

de er berørte  at der er sandsynlighed for, at de kan blive påvirket af procedurens resultat, og at der

er særlige grunde til, at de bør høres.

3. I tilfælde, hvor en interesseret part nægter adgang til eller på anden måde ikke stiller nødven-

dige oplysninger til rådighed inden for passende tidsfrister eller hindrer undersøgelsen i væsentlig

grad, kan der foretages foreløbige eller endelige, positive eller negative konstateringer på grundlag

af de foreliggende faktiske omstændigheder. Hvis det konstateres, at den interesserede part har givet

falske eller vildledende oplysninger, ses der bort fra oplysningerne, og de foreliggende faktiske om-

stændigheder kan anvendes.

Artikel 9

Afhjælpningsforanstaltninger

Afhjælpningsforanstaltninger skal, hvad enten de er midlertidige eller endelige, fortrinsvis have

form af afgifter, der pålægges de berørte ikke-EF-luftfartsselskaber.

Artikel 10

Midlertidige foranstaltninger

1. Der kan pålægges midlertidige foranstaltninger, hvis der er foretaget en foreløbig positiv kon-

statering af, at de berørte ikke-EF-luftfartsselskaber nyder godt af støtte, eller at der er tale om

illoyal priskonkurrence med deraf følgende skade for Fællesskabets luftfartsindustri, og at beskyt-

telse af Fællesskabets interesser kræver indgriben for at forebygge yderligere skade.
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2. Midlertidige foranstaltninger kan træffes efter proceduren i artikel 15, stk. 2. Disse foranstalt-

ninger kan højst pålægges i seks måneder.

Artikel 11

Afslutning uden indførelse af foranstaltninger

1. Hvis en klage trækkes tilbage, eller hvis der er fundet en tilfredsstillende løsning i henhold til

en medlemsstats luftfartsaftale med det berørte tredjeland, kan Kommissionen afslutte proceduren,

medmindre dette ikke er i Fællesskabets interesse.

2. Hvis afhjælpningsforanstaltninger er unødvendige, afsluttes behandlingen af sagen efter pro-

ceduren i artikel 15, stk. 2. Enhver beslutning om at afslutte behandlingen af en sag begrundes.

Artikel 12

Endelige foranstaltninger

1. Hvis de faktiske omstændigheder, som endeligt er fastlagt, viser, at der er tale om støtte eller

illoyal priskonkurrence med deraf følgende skade, og beskyttelse af Fællesskabets interesse kræver

indgriben i henhold til artikel 16, pålægges en endelig foranstaltning efter proceduren i artikel 15,

stk. 3.
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2. Omfanget af de foranstaltninger, der træffes for at opveje støtten, må ikke overstige støttebe-

løbet beregnet som de konstaterede fordele, som det pågældende ikke-EF-luftfartsselskab har nydt

godt af, men bør ligge under det samlede støttebeløb, hvis et sådant lavere beløb er tilstrækkeligt til

at opveje skaden for Fællesskabets luftfartsindustri.

3. Omfanget af de foranstaltninger, der træffes for at opveje illoyal priskonkurrence, som  skyl-

des  ikke-kommercielle fordele, må ikke overstige forskellen mellem den billetpris, som det pågæl-

dende ikke-EF-luftfartsselskab opkræver, og de billetpriser, der tilbydes af de konkurrerende EF-

luftfartsselskaber, men bør være mindre, hvis dette er tilstrækkeligt til at opveje skaden for Fælles-

skabets luftfartsindustri. Omfanget af foranstaltningen bør under ingen omstændigheder overstige

værdien af den ikke-kommercielle fordel, som det pågældende ikke-EF-luftfartsselskab har nydt

godt af.

4. En foranstaltning af passende omfang pålægges i det enkelte tilfælde uden forskelsbehandling

for så vidt angår luftfartsydelser, der leveres af ethvert ikke-EF-luftfartsselskab, som påviseligt

modtager støtte eller udøver illoyal priskonkurrence på de pågældende ruter, undtagen luftfartsydel-

ser, der leveres af ikke-EF-luftfartsselskaber, som har givet tilsagn, der er blevet accepteret i hen-

hold til denne forordning.

5. En foranstaltning forbliver kun i kraft så længe og i det omfang, den er nødvendig for at imø-

degå den støtte eller illoyale priskonkurrence, som forårsager skaden.
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Artikel 13

Tilsagn

1. Undersøgelser kan afsluttes uden pålæggelse af midlertidige eller endelige foranstaltninger,

hvis der modtages tilfredsstillende, frivillige tilsagn i henhold til hvilke:

a) den regering, der yder støtten eller den ikke-kommercielle fordel, går ind på at fjerne eller be-

grænse støtten eller den ikke-kommercielle fordel eller at træffe andre foranstaltninger vedrø-

rende følgerne heraf, eller

b) et ikke-EF-luftfartsselskab giver tilsagn om at revidere sine priser eller at holde op med at

levere luftfartsydelser på den pågældende rute, således at den skade, støtten eller den ikke-

kommercielle fordel forårsager, elimineres.

2. Tilsagn accepteres efter proceduren i artikel 15, stk. 2.

3. Hvis en part ikke overholder sit tilsagn eller trækker det tilbage, pålægges der en endelig for-

anstaltning i henhold til artikel 12 på grundlag af kendsgerninger konstateret i forbindelse med den

undersøgelse, som førte til tilsagnet, under forudsætning af, at denne undersøgelse blev afsluttet

med en endelig konstatering af, at der foreligger støtte, og at det pågældende ikke-EF-luftfartssel-

skab eller den støtteydende regering har fået mulighed for at fremsætte bemærkninger, bortset fra

tilfælde, hvor ikke-EF-luftfartsselskabet eller staten har trukket tilsagnet tilbage.
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Artikel 14

Revision

1. Spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt at fortsætte foranstaltningerne i deres oprindelige

form, kan tages op til revision, når dette er påkrævet, på Kommissionens initiativ eller på anmod-

ning af en medlemsstat eller på anmodning af ikke-EF-luftfartsselskaber, som er underkastet foran-

staltninger, eller på anmodning af EF-luftfartsselskaber, såfremt der er forløbet et rimeligt tidsrum

på mindst to på hinanden følgende IATA-fartplansæsoner siden pålæggelsen af den endelige foran-

staltning.

2. Revisioner i henhold til stk. 1 iværksættes af Kommissionen efter proceduren i artikel 15,

stk. 2. De relevante bestemmelser i artikel 7 og 8 gælder for revisioner i henhold til stk. 1. Ved revi-

sionerne vurderes det, om der stadig foreligger støtte eller illoyal priskonkurrence, og/eller hvilken

skade dette medfører, og det konstateres på ny, om Fællesskabets interesser kræver fortsat indgri-

ben. Hvis det ved revisionen findes berettiget, ophæves, ændres eller bibeholdes foranstaltningerne

efter proceduren i artikel 15, stk. 3.

Artikel 15

Udvalg

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 11 i Rådets forordning (EØF)

nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet.1

                                                
1 EFT L 240 af 24.8.1992, s. 8. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning

(EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
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2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/ EF, fastsættes til 3 måneder.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 16

Fællesskabets interesser

En konstatering i henhold til artikel 10, stk. 1, artikel 11, stk. 2, og artikel 12, stk. 1, af, om vareta-

gelsen af Fællesskabets interesser kræver indgriben, eller om foranstaltningerne bør bibeholdes i

overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, bygger på en vurdering af alle de forskellige interesser

som helhed. Der anvendes ikke foranstaltninger, hvis det klart kan konkluderes, at dette ikke er i

Fællesskabets interesse.

Artikel 17

Generelle bestemmelser

1. Midlertidige eller endelige afhjælpningsforanstaltninger pålægges ved forordning og håndhæ-

ves af medlemsstaterne i den form og det omfang og i henhold til de andre kriterier, der er fastlagt

ved den forordning, hvorved sådanne foranstaltninger pålægges. Hvis der pålægges andre foran-

staltninger end afgifter, fastlægger forordningen foranstaltningernes præcise form i overensstem-

melse med bestemmelserne i denne forordning.
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2. Forordninger, der pålægger midlertidige eller endelige afhjælpningsforanstaltninger, og for-

ordninger eller beslutninger, der accepterer tilsagn eller ophæver eller afslutter undersøgelser eller

procedurer, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 18

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions

Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen vedtog den 12. marts 2002 et forslag til forordning om beskyttelse mod

støtte og illoyal priskonkurrence i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande,

der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

2. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 14. januar 2003, mens

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse den 18. september 2002.

Regionsudvalget har meddelt Rådet, at det ikke agter at afgive udtalelse i denne sag.

3. Rådet vedtog den 18. december 2003 sin fælles holdning i overensstemmelse med traktatens

artikel 251.

II. MÅL

Kommissionens forslag skal ses på baggrund af de vanskeligheder, den internationale luft-

fartssektor har stået over for i den senere tid efter terrorangrebene den 11. september 2001 og

den globale økonomiske afmatning. Efter Kommissionens opfattelse har visse tredjelandes re-

geringers reaktion herpå, nemlig økonomisk støtte til selskaber i sektoren sammen med

"skjulte" subsidier til statskontrollerede luftfartsselskaber, bidraget til en situation, hvor EF's

luftfartsselskaber måske ikke længere vil kunne konkurrere internationalt på lige fod. Som re-

aktion på denne situation har Kommissionen besluttet at udarbejde dette forslag baseret på en

metode, der blev introduceret i søfartssektoren i 19861, og som i vid udstrækning anvendes i

varehandelen, for at gøre det muligt at træffe specifikke foranstaltninger mod tredjelandssel-

skaber på individuel basis.

                                                
1 Jf. Rådets forordning nr. 4057/86.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. De vigtigste ændringer

Rådet kunne acceptere de grundlæggende bevæggrunde for Kommissionens forslag,

men foretog dog en række vigtige ændringer i substansen, samt en række mindre æn-

dringer af affattelsen.

De vigtigste ændringer, der er indarbejdet i den fælles holdning, er følgende:

– forbindelsen mellem forordningen og medlemsstaternes bilaterale luftfartsaftaler

er blevet afklaret (se artikel 1, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, samt betragtning 5). Prin-

cippet om at prioritere medlemsstaternes aftaler er taget fra stk. 6 i begrundelsen

for Kommissionens forslag.

– anvendelsesområdet for artikel 5 (tidligere artikel 3 i kommissionsforslaget) om

illoyal priskonkurrence er blevet udvidet til at omfatte alle ikke-EF-selskaber og

ikke kun de statskontrollerede, som foreslået af Kommissionen. Rådet finder, at

begrænsningen til statskontrollerede luftfartsselskaber er diskriminerende og ikke

tager i betragtning, at privatkontrollerede luftfartsselskaber også vil kunne prakti-

sere illoyal priskonkurrence. Som en modvægt, der skal sikre, at bestemmelsen

kun anvendes i begrænset omfang, er der indsat en tekst, der bygger på Europa-

Parlamentets ændring 11 og 34, i betragtningerne og i artiklerne.

– Rådet, som deler Europa-Parlamentet betænkelighed med hensyn til begrebet

"normal billetpris" i artikel 5 og den af Kommissionen foreslåede fremgangsmåde

for beregningen af denne pris, fulgte Europa-Parlamentet (ændring 34), som også

foretrækker udtrykket "normal priskonkurrence", og som indsætter en liste over

kriterier, der skal anvendes ved sammenligning af priser. Den fælles holdning

udelader desuden fremgangsmåden i forslaget og anmoder i stedet Kommissionen

om, at den bistået af forskriftsudvalget udarbejder en mere detaljeret fremgangs-

måde for at afgøre, om der er tale om illoyal priskonkurrence.



14141/1/03 REV 1 ADD 1 bnj/aa/GT/dep 4
DG C III    DA

– den fælles holdning indarbejder Europa-Parlamentets forslag (ændring 4 og 27)

om, at afhjælpningsforanstaltninger fortrinsvis skal omfatte afgifter.

– hvad angår fastsættelsen af endelige foranstaltninger og revision af sådanne foran-

staltninger, har Rådet ændret den gældende komitologiprocedure til en forskrifts-

procedure. Det skal i den forbindelse noteres, at ingen tidligere fællesskabsin-

strumenter af samme art giver Kommissionen den mindste beføjelse til at træffe

foranstaltninger, men kræver en rådsafgørelse.

2. Bemærkninger til Europa-Parlamentets førstebehandlingsudtalelse

Som nævnt i det foregående har Rådet på mange af de punkter, hvor det har foretaget

betydelige ændringer af Kommissionens forslag, nøje fulgt Europa-Parlamentets udta-

lelse. På andre mere detaljerede punkter har Rådet også forsøgt at medtage mange af

Europa-Parlamentets førstebehandlingsændringer.

Rådet har fuldt ud, delvis eller principielt godkendt følgende ændringer:

Ændring 1, 2, 3, 4, 5, 10 (delvist), 11 (delvist), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25,

27, 28, 29, 30, 31, 34, 44, 49, 54 (delvist), 60, 61 og 62.

________________________
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2002/0067 (COD)
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AVIATION 255
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I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Vedtagelse af Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkur-
rence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra
lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
– FÆLLES INDSTILLING

Konsultationsfrist: 14.12.2003

1. Kommissionen vedtog den 12. marts 2002 sit forslag til ovennævnte forordning. Det Økono-

miske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 18. september 2002, mens Regionsudvalget blev

hørt, men besluttede ikke at afgive udtalelse.

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 14. januar 2003 (jf. dok. 5292/03).

3. Rådet var ikke i stand til fuldt ud at acceptere Parlamentets udtalelse og besluttede derfor at

udarbejde en fælles holdning. På mødet den 9. oktober 2003 nåede Rådet til politisk enighed

om den fælles holdning.
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4. De Faste Repræsentanters Komité vil nu kunne henstille til Rådet, at det

– som A-punkt på en kommende samling vedtager den fælles holdning, som den findes i

dok. 14141/03 AVIATION 220 CODEC 1498 OC 678;

– fremsender Rådets fælles holdning til Europa-Parlamentet i overensstemmelse med arti-

kel 251 i EF-traktaten sammen med Rådets begrundelse, som den findes i dok.

14141/03 AVIATION 220 CODEC 1498 OC 678 ADD 1;

– optager den erklæring, der er gengivet i addendum 1 til denne note, i protokollen for sin

samling.

________________________
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AVIATION 255
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ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Vedtagelse af Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkur-
rence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra
lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 14.12.2003

Kommissionen har afgivet følgende erklæring til optagelse i protokollen for den samling, hvor

Rådet vedtager den fælles holdning:

"Kommissionen noterer sig, at der i bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, er fastsat

regler for den tidsmæssige anvendelse af de nationale instrumenter og fællesskabsinstrumenterne.

Den bemærker, at teksten i betragtning 5 ikke er i overensstemmelse med disse bestemmelser."

________________________
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2002/0067 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence i forbindelse med
levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske

Fællesskab

1- BAGGRUND

Fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(2002) 110 endelig -2002/0067 (COD)): 13. marts 2002

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 18. september 2002

Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 14. januar 2003

Fremsendelse af ændret forslag: 7. maj 2003

Vedtagelse af den fælles holdning: 17. december 2003

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Fællesskabets luftfartsindustri står over for en afgørende udfordring: den konkurrerer med
luftfartsselskaber fra tredjelande, som modtager generøs støtte, mens fællesskabsindustrien er
underkastet strenge bestemmelser om statsstøtte1.

Den nylige krise i dele af industrien har medført, at tredjelandes regeringer støtter deres
luftfartsselskaber på en måde, som kan medføre konkurrenceforvridning2. EF-
luftfartsselskaber har forelagt oplysninger om det pres, disse luftfartsselskaber udøver på
billetpriser, og som EF-luftfartsselskaberne ikke er i stand til at reagere på.

                                                
1 Kommissionens meddelelse af 20. maj 1999 om den europæiske luftfartsindustri: fra det indre marked

til globale udfordringer (KOM(1999) 182 endelig) og retningslinjerne af 1994 om statsstøtte til
luftfartsindustrien (EFT C 350 af 10.12.1994, s. 5).

2 Meddelelse fra Kommissionen af 10. oktober 2001 om følgerne for luftfarten af attentaterne i USA
(KOM(2001) 574 endelig).
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Nogle tredjelande har indført særlige foranstaltninger for at kunne takle sådanne situationer3.
Fællesskabet har også fastsat bestemmelser i tilfælde af illoyal priskonkurrence inden for
søfartssektoren4. En sådan mulighed foreligger dog ikke på fællesskabsplan inden for
luftfartssektoren. De eneste midler, der er til rådighed på nuværende tidspunkt, er bilaterale
aftaler, som ofte mangler mulighed, både hvad angår dækning og midler, for at skabe hurtig
og omfattende beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence5. Selv om en medlemsstat
havde været i stand til at skride ind i henhold til sine bilaterale aftaler, ville dette reelt blot
have gjort forskellen mellem behandlingen af de forskellige EF-luftfartsselskaber endnu
større.

Det er formålet med den foreslåede retsakt at gribe dette problem an. Forordningen vil gøre
det muligt for Fællesskabet at skride ind over for illoyal konkurrence fra ikke-EF-
luftfartsselskaber på ruter til og fra Fællesskabet, når det drejer sig om
konkurrenceforvridende støtte fra tredjelande. Den vil også udgøre et middel mod illoyal
priskonkurrence fra luftfartsselskaber fra tredjelande, der nyder ikke-kommercielle fordele.
Specifikke sager vil blive undersøgt på grundlag af klager fra branchen, som viser, at sådan
støtte eller illoyal priskonkurrence skader EF-luftfartsselskaber på bestemte ruter.
Undersøgelses- og beslutningsprocesserne bygger først og fremmest på eksisterende praksis
inden for varehandel6, men er tilstrækkeligt fleksible til at behandle de specifikke problemer
inden for luftfartssektoren og til at tage hensyn til procedurerne i Rådets afgørelse
1999/468/EF.

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

Rådet har foretaget en række generelle ændringer i forhold til Kommissionens forslag; de kan
accepteres, fordi de vil sikre, at målene nås.

For det første fastlægger Rådets tekst, hvilket forhold der gælder mellem forordningen og
eksisterende luftfartsaftaler, der er indgået mellem medlemsstater og tredjelande. Navnlig vil
forordningen ikke være til hinder for, at man i første omgang anvender eventuelle
særbestemmelser i luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande (artikel 1, stk. 2).
Imidlertid fastsætter artikel 7, stk. 2, at denne mulighed, som medlemsstaterne kan gøre brug
af, ikke i urimelig grad må forsinke procedurer på EF-plan i medfør af forordningen7.

For det andet ansås det i Kommissionens oprindelige forslag som illoyal priskonkurrence
(artikel 5 i den fælles holdning), når statskontrollerede ikke-EF-luftfartsselskaber, som nyder
godt af en ikke-kommerciel fordel, hele tiden på en særlig luftrute til eller fra Fællesskabet
har billetpriser, som er lavere end den normale billetpris. Rådet har udvidet denne definition
til at omfatte alle luftfartsselskaber fra tredjelande, dvs. ikke kun statskontrollerede selskaber,

                                                
3 I De Forenede Stater kan transportministeren f.eks. skride til handling for at eliminere "et andet lands

regerings eller et andet udenlandsk organs, herunder et udenlandsk luftfartsselskabs, aktivitet" hvis dette
betragtes som "illoyal konkurrence mod et luftfartsselskab" (U.P.C. afsnit 41310).

4 Rådets forordning (EØF) nr. 4057/86 af 22. december 1986 om illoyal priskonkurrence inden for
søtransport (EFT L 378 af 31.12.1986).

5 Der findes på nuværende tidspunkt ikke inden for Verdenshandelsorganisationen, nærmere betegnet i
den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, aftalte bestemmelser om afhjælpning af
handelsforvridende virkninger som følge af støtte til den internationale lufttransportindustri.

6 Rådets forordning (EØF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra
lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EFT L 288 af 21.10.1997).

7 Kommissionen bemærker dog, at teksten til den femte betragtning ikke er stemmer overens med
bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, og artikel 7, stk. 2. Se vedlagte erklæring fra Kommissionen.
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ud fra den betragtning, at også andre selskaber kan nyde ikke-kommercielle fordele. Desuden
taler Rådet om “normal priskonkurrence” i stedet for “normale priser”. I sidste ende har Rådet
fulgt Europa-Parlamentets ændringsforslag om, hvilke kriterier der skal anvendes ved
sammenligning af billetpriser, og har pålagt Kommissionen at udvikle en detaljeret metode til
at afgøre, om der foreligger illoyal priskonkurrence.

For det tredje har Rådet godkendt Europa-Parlamentets forslag om, at
afhjælpningsforanstaltninger fortrinsvis skal have form af afgifter.

Endelig har Rådet bestemt, at endelige foranstaltninger pålægges og tages op til fornyet
vurdering efter forskriftsproceduren i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF i stedet for
efter den oprindeligt foreslåede rådgivningsprocedure.

Af Europa-Parlamentets 60 ændringsforslag ved førstebehandlingen accepterede
Kommissionen helt, delvis eller i princippet de 46. Heraf har Rådet medtaget 29 i sin fælles
holdning, enten ordret, delvis eller i princippet.

4- KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER I DETALJER

4.1          Ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret, og som er indarbejdet i den
fælles holdning, enten i deres helhed, delvis eller i princippet

I det følgende refereres der til betragtninger og artikler i den fælles holdning.

Ændringsforslag 1: Ændring af titlen.

Ændringsforslag 2 indebærer en mere forsigtig formulering af betragtning 1.

Ændringsforslag 3 udvider og tydeliggør betragtning 2.

Ændringsforslag 4. Den tilføjede betragtning 3 tydeliggør teksten.

Ændringsforslag 5 tydeliggør betragtning 4.

Ændringsforslag 10, delvis. Tilføjelsen af ordene “i form af overførsel af midler” og “enhver
form for gæld, som indebærer” øger klarheden i betragtning 8.

Ændringsforslag 11, delvis. Den tilføjede betragtning 10 tydeliggør teksten.

Ændringsforslag 12 udvider og tydeliggør betragtning 11.

Ændringsforslag 13 og 14 forbedrer formuleringen af henholdsvis betragtning 12 og
betragtning l3.

Ændringsforslag 15. Den foreslåede ændring er indsat i betragtning 13. Herved tydeliggøres
teksten.

Ændringsforslag 16 og 49 indeholder fleksible og vejledende bestemmelser om
undersøgelsens varighed (betragtning 14 og artikel 8, stk. 1).

Ændringsforslag 17 vedrører aktindsigt i de procedurer, som betragtning 15 henviser til.
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Ændringsforslag 20 afspejler i betragtning 18 den dobbelte sikkerhedsmekanisme, der er
indbygget i artiklerne.

Ændringsforslag 21 fastsætter i den tilføjede betragtning 20, at hvor
afhjælpningsforanstaltninger i form af afgifter viser sig ikke at være hensigtsmæssige, kan der
overvejes andre foranstaltninger.

Ændringsforslag 24 henviser i den tilføjede betragtning 25 til forbrugernes og industriens
interesser, når det gælder om at sikre, at foranstaltninger i medfør af forordningen er i
overensstemmelse med Fællesskabets interesser.

Ændringsforslag 25 tilføjer en indledende artikel om forordningens formål. Ud over den
ordlyd, som Parlamentet har foreslået, har Rådet tilføjet bestemmelser om forholdet mellem
forordningen og aftaler, der er indgået mellem på den ene medlemsstater og tredjelande og på
den anden side Fællesskabet og tredjelande.

Ændringsforslag 27 og 54, delvis, er indarbejdet i den nye artikel 9, som fastlægger, at
afhjælpningsforanstaltninger fortrinsvis skal have form af afgifter.

Ændringsforslag 28, 29, 30 og 31 udvider og tydeliggør bestemmelserne i artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag 34 indeholder objektive kriterier for, hvordan man skelner mellem normal
konkurrence og illoyal konkurrence. Disse kriterier er anført i artikel 5, stk. 2.

Ændringsforslag 44 tydeliggør bestemmelserne i artikel 7, stk. 1.

4.2          Ændringsforslag, som Kommissionen har afvist, men som er indarbejdet i den
fælles holdning

Ændringsforslag 23, 60, 61 og 62 har til formål at sikre, at medlemsstaterne vil blive hørt på
behørig vis via beskyttelsesproceduren8. Ifølge den fælles holdning pålægges og revurderes
endelige foranstaltninger efter forskriftsproceduren, hvilket betyder, at medlemsstaternes rolle
øges. Så selv om Rådet har valgt en anden procedure, må disse ændringsforslag og den
tankegang, der ligger bag dem, siges at være indarbejdet i princippet i den fælles holdning.

4.3          Ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret, men som ikke er indarbejdet
i den fælles holdning

Ændringsforslag 6 og 7 henviser til Verdenshandelsorganisationen som et passende forum for
drøftelse og regulering af international civilluftfart.

Ændringsforslag 18 og 50 fastsætter, at midlertidige foranstaltninger under normale forhold
skal pålægges senest 6 måneder efter, at der er indledt en procedure.

Ændringsforslag 33, 36 og 37 vedrører formuleringsmæssige og/eller visse indholdsmæssige
ændringer i artikel 5. Disse ændringsforslag er ikke forenelige med den nye formulering og
udvidelsen af artikel 5.

                                                
8 Se Europa-Parlamentets betænkning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra
lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (Ref. A5-0439/2002), begrundelse for
ændringsforslag 60.
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Ændringsforslag 45 pålægger medlemsstater, som råder over tilstrækkelige beviser for, at der
er ydet statsstøtte, og for den deraf følgende skade for Fællesskabets luftfartsindustri,
omgående at forelægge beviserne for Kommissionen.

Ændringsforslag 46 fastsætter i artikel 7, stk. 2, at en klage skal afvises, hvis der ikke er
forelagt tilstrækkelige beviser for skade. Dette princip er imidlertid nævnt i betragtning 13 i
den fælles holdning.

Ændringsforslag 64 fastsætter, at Kommissionen skal forelægge en evalueringsrapport for
Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 40, 41, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57 og 59 er redaktionelle ændringer,
der udvider og/eller tydeliggør forordningsforslagets artikel 6, stk. 1, 3 og 4, artikel 7, stk. 3
og 5, artikel 12, stk. 2, 3 og 4, artikel 13, stk. 1 og artikel 14, stk. 1.

4.4          Ændringsforslag, som Kommissionen har afvist, og som heller ikke er indarbejdet
i den fælles holdning

Ændringsforslag 8 knytter forbindelse mellem den foreslåede forordning og de bredere
fællesskabsbeføjelser med hensyn til eksterne forbindelser inden for luftfartssektoren.

Ændringsforslag 9 og 32 fastsætter, at støtte kun kan gøres til genstand for
afhjælpningsforanstaltninger, hvis den er specifik og diskriminerende, virker
handelsfordrejende og påfører et eller flere EF-luftfartsselskaber betydelig materiel skade.

Ændringsforslag 19 vedrører en ændret formulering af betragtning 17, der ville have medført
visse uoverensstemmelser med artikel 12, stk. 2.

Ændringsforslag 22 og 55 fastlægger procedurer for godtgørelse til luftfartsselskaber fra
tredjelande i tilfælde, hvor der er pålagt urimeligt høje afhjælpningsafgifter.

Ændringsforslag 35 består i en ændret formulering af artikel 5, stk. 2, der betyder, at
markedsførende luftfartsselskaber, der er underlagt aftaler om fælles rutenummer, udelukkes
fra forordningens anvendelsesområde. Dette ændringsforslag er ikke foreneligt med den nye
formulering og udvidelsen af artikel 5.

Ændringsforslag 26 og 38 vedrører indsættelsen af ordet “betydelig” før “materiale skade” i
artikel 2 og artikel 3, litra a), hvilket ville få konsekvenser for tekstens retssikkerhed.

Ændringsforslag 39 indebærer, at definitionen af Fællesskabets luftfartsindustri i artikel 3,
litra b), ikke omfatter EF-luftfartsselskaber, som f.eks. gennem en allianceaftale samarbejder
med et ikke-EF-luftfartsselskab.

Ændringsforslag 58 kræver, at Kommissionen ud over sine forpligtelser i medfør af den
relevante udvalgsprocedure forelægger Rådet en beretning samt et forslag om at afslutte
undersøgelsen.

Ændringsforslag 63 vender om på den forudsætning, at afhjælpningsforanstaltninger anses for
at være i Fællesskabets interesse, hvis der i løbet af undersøgelsen er påvist skadelig støtte,
således at der i stedet kun anvendes foranstaltninger, hvis det klart kan konkluderes, at det er i
Fællesskabets interesse at anvende sådanne foranstaltninger.
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5- KONKLUSION

Om end Kommissionen konstaterer en vis uoverensstemmelse mellem betragtning 5 og
bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, mener den ikke, at den fælles holdning,
der blev enstemmigt vedtaget den 17. december 2003, ændrer målene og fremgangsmåden i
det oprindelige forslag. Kommissionen kan derfor støtte den fælles holdning.
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ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Kommissionen konstaterer, at bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, fastlægger regler
for anvendelsen fremover af nationale instrumenter og fællesskabsinstrumenter. Kommissionen
bemærker, at ordlyden i den femte betragtning ikke stemmer overens med disse bestemmelser.


