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

van

betreffende bescherming tegen aan communautaire luchtvaartmaatschappijen schade

toebrengende subsidiëring en oneerlijke tariefpraktijken bij de levering van luchtdiensten

vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap

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 1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3;

                                                
1 PB C 151 E van 25.6.2003, blz. 285.
2 PB C 61 van 14.3.2003, blz. 29.
3 Advies van het Europees Parlement van 14 januari 2003 (nog niet in het PB bekendgemaakt),

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

(1) De concurrentiepositie van communautaire luchtvaartmaatschappijen bij de levering van

luchtdiensten naar, via of vanuit de Gemeenschap zou een nadelige invloed kunnen onder-

vinden van oneerlijke en discriminerende praktijken van luchtvaartmaatschappijen uit derde

landen die soortgelijke luchtdiensten leveren.

(2) Dergelijke oneerlijke en discriminerende praktijken kunnen het gevolg zijn van subsidies of

andere vormen van steun verleend door de overheid, een regionale instantie of een andere

publiekrechtelijke organisatie van een land dat geen lid is van de Gemeenschap of door

bepaalde tariefpraktijken van een luchtvaartmaatschappij die niet-commerciële voorwaarden

geniet.

(3) Vastgesteld moet worden welke corrigerende maatregelen tegen dergelijke oneerlijke

praktijken moeten worden genomen.

(4) Binnen de Gemeenschap gelden strenge regels inzake de verlening van overheidssteun aan

luchtvaartmaatschappijen, en om te voorkomen dat communautaire luchtvaartmaatschappijen

concurrentienadeel ondervinden en schade lijden, dient te worden voorzien in een instrument

dat bescherming biedt tegen luchtvaartmaatschappijen uit derde landen die worden gesubsi-

dieerd of andere door de overheid verleende voordelen genieten.

(5) Deze verordening komt niet in de plaats van luchtdienstovereenkomsten met derde landen die

kunnen worden gebruikt om praktijken die onder deze verordening vallen effectief te

bestrijden; wanneer in de lidstaat een rechtsinstrument bestaat dat een afdoende reactie

mogelijk maakt, dan prevaleert dit instrument boven deze verordening, die dan subsidiair zou

zijn ten opzichte van dat instrument.
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(6) De Gemeenschap moet corrigerende maatregelen kunnen nemen tegen oneerlijke praktijken

die het gevolg zijn van subsidies die worden verleend door de overheid van een derde land.

De Gemeenschap moet ook kunnen optreden tegen oneerlijke tariefpraktijken

(7) Bepaald dient te worden wanneer er wordt geacht sprake te zijn van subsidiëring en volgens

welke beginselen daartegen compenserende maatregelen kunnen worden genomen (in het

bijzonder indien de subsidie aan specifieke ondernemingen of sectoren is toegekend of zij

afhankelijk is van dienstverlening aan derde landen).

(8) Om het bestaan van een subsidie te kunnen vaststellen moet worden aangetoond dat een over-

heid, een regionale instantie of een andere publiekrechtelijke organisatie een financiële

bijdrage heeft verstrekt via een kredietoverschrijving of dat de overheid schulden van welke

aard dan ook kwijtscheldt of niet int en aldus afstand doet van inkomsten die haar normaal

toekomen en dat de begunstigde onderneming daarmee een voordeel heeft.

(9) Bepaald dient te worden wanneer er wordt geacht sprake te zijn van oneerlijke tarief-

praktijken. Een onderzoek naar de tariefpraktijken van een luchtvaartmaatschappij van een

derde land wordt beperkt tot het geringe aantal gevallen waarin die luchtvaartmaatschappij

een niet-commercieel voordeel geniet waarvan niet onmiddellijk duidelijk kan worden gesteld

dat het een subsidie is.

(10) Er moet duidelijk worden gemaakt dat oneerlijke tariefpraktijken alleen geacht kunnen

worden te bestaan in gevallen waarin de oneerlijke tariefpraktijken duidelijk te onderscheiden

zijn van een normaal concurrerend prijsbeleid. De Commissie moet een uitvoerige

methodologie ontwikkelen om oneerlijke tariefpraktijken vast te stellen.
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(11) Het is voorts wenselijk dat duidelijke nadere richtsnoeren worden vastgesteld ten aanzien van

de factoren die van belang kunnen zijn voor de vaststelling of de door luchtvaartmaat-

schappijen uit derde landen geleverde gesubsidieerde of oneerlijk geprijsde luchtdiensten

materiële schade hebben veroorzaakt dan wel deze dreigen te veroorzaken; om aan te tonen

dat de tariefpraktijken van die luchtdiensten schade toebrengen aan de communautaire

bedrijfstak, dient aandacht te worden geschonken aan de gevolgen van andere factoren, omdat

gekeken zal worden naar alle relevante en bekende factoren en economische indicatoren die

van invloed zijn op de situatie in de betrokken sector, en met name de in de Gemeenschap

heersende marktomstandigheden.

(12) Het is van essentieel belang de begrippen "communautaire luchtvaartmaatschappij", "commu-

nautaire bedrijfstak", en "soortgelijke luchtdienst" te omschrijven.

(13) Het is noodzakelijk te specificeren wie een klacht mag indienen en welke informatie een

dergelijke klacht dient te bevatten. Een klacht wordt verworpen wanneer er onvoldoende

bewijs van schade is om een procedure te starten.

(14) Het is wenselijk de procedure vast te stellen die moet worden gevolgd bij het onderzoek naar

oneerlijke tariefpraktijken van luchtvaartmaatschappijen uit derde landen. Deze procedure

moet aan een termijn worden gebonden.
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(15) Er moet worden bepaald op welke wijze aan de belanghebbende partijen moet worden mede-

gedeeld welke informatie de autoriteiten verlangen; voorts moeten de belanghebbende

partijen volop de gelegenheid krijgen alle relevant bewijsmateriaal over te leggen en hun

belangen te verdedigen; ook dienen de tijdens het onderzoek in acht te nemen regels en

procedures te worden vastgesteld, met name de regels op grond waarvan de belanghebbende

partijen zich binnen een bepaalde termijn kenbaar moeten maken, hun standpunt naar voren

brengen en inlichtingen verstrekken indien hun standpunt en inlichtingen tijdens het onder-

zoek in aanmerking dienen te worden genomen; onder eerbiediging van het zakengeheim is

het niettemin wenselijk belanghebbenden toegang te verlenen tot alle informatie met

betrekking tot het onderzoek die relevant is voor de behartiging van hun zaak; het is nood-

zakelijk te bepalen dat wanneer belanghebbenden onvoldoende medewerking verlenen,

andere informatie kan worden gebruikt om tot vaststellingen te komen en dat dergelijke

informatie voor de betrokken belanghebbenden minder gunstig kan zijn dan het geval zou zijn

geweest wanneer zij wel medewerking hadden verleend.

(16) Er moet worden bepaald onder welke voorwaarden voorlopige maatregelen kunnen worden

opgelegd; dergelijke maatregelen kunnen door de Commissie in ieder geval slechts voor een

periode van zes maanden worden opgelegd.

(17) Een onderzoek of procedure dient te worden beëindigd wanneer de noodzaak ontbreekt maat-

regelen te nemen, bij voorbeeld indien het subsidiebedrag, de mate waarin oneerlijke tarief-

praktijken zijn toegepast of de schade te verwaarlozen is; een procedure wordt alleen met

duidelijke opgaaf van redenen beëindigd; de in het kader van een maatregel toegepaste

heffing moet lager zijn dan het bedrag van de tot compenserende maatregelen aanleiding

gevende subsidie of het met de mate van oneerlijke tariefstelling overeenkomende bedrag

indien een lagere heffing toereikend zou zijn om de schade weg te nemen.

(18) Bepaald dient te worden dat in het kader van maatregelen toegepaste heffingen niet hoger

mogen zijn dan de waarde van de verleende subsidies of niet-commerciële voordelen, al naar

gelang het geval, of dan de waarde van de berokkende schade, indien deze lager is.
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(19) Bepaald dient te worden dat maatregelen slechts zolang van kracht blijven als nodig is om op

te treden tegen de subsidies of oneerlijke tariefpraktijken die schade veroorzaken.

(20) De voorkeur zou moeten worden gegeven aan heffingen wanneer er maatregelen moeten

worden opgelegd; waar dergelijke heffingen niet op hun plaats blijken, kunnen andere maat-

regelen worden overwogen.

(21) Het is noodzakelijk procedures vast te stellen voor de aanvaarding van verbintenissen die de

gevolgen van de subsidies of oneerlijke tariefpraktijken of van de schade compenseren of

wegnemen, waardoor de instelling van voorlopige of van definitieve heffingen overbodig

wordt; het is tevens dienstig te bepalen welke consequenties aan de schending of aan de

opzegging van verbintenissen zijn verbonden.

(22) De mogelijkheid dient te worden gecreëerd om, wanneer voldoende wordt aangetoond dat de

omstandigheden veranderd zijn, opgelegde maatregelen te herzien.

(23) De voor de uitvoering van deze verordeningen vereiste maatregelen worden vastgesteld over-

eenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voor-

waarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 1.

(24) De vorm, de omvang en de handhaving van de corrigerende maatregelen zullen uitvoerig

worden geregeld in de verordening die de corrigerende maatregelen oplegt.

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(25) Er moet voor worden gezorgd dat alle krachtens deze verordening genomen maatregelen

volledig in overeenstemming zijn met het communautaire belang. Voor de beoordeling van

het belang van de Gemeenschap moet worden gekeken of er dwingende redenen zijn om tot

de duidelijke slotsom te komen dat het algemeen belang van de Gemeenschap niet gediend

zou zijn met het nemen van maatregelen. Dergelijke dwingende redenen kunnen bijvoorbeeld

gevallen betreffen waarin het nadeel voor consumenten of andere belanghebbenden oneven-

redig groot zou zijn vergeleken bij het voordeel dat de communautaire bedrijfstak zou hebben

bij het opleggen van maatregelen.

(26) Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk bescherming tegen aan commu-

nautaire luchtvaartmaatschappijen schade toebrengende subsidiëring en oneerlijke tarief-

praktijken bij de levering van luchtdiensten vanuit landen die geen lid zijn van de Europese

Gemeenschap, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve beter

op het niveau van de Gemeenschap kan geschieden, kan de Gemeenschap maatregelen vast-

stellen, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag. Overeen-

komstig het evenredigheidsbeginsel als bedoeld in dat artikel, gaat deze richtlijn niet verder

dan hetgeen noodzakelijk is om de genoemde doelstelling te bereiken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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Artikel 1

Doel

1. Deze verordening bevat de procedure die moet worden gevolgd om bescherming te bieden

tegen subsidiëring en oneerlijke tariefpraktijken bij de levering van luchtdiensten vanuit landen die

geen lid zijn van de Europese Gemeenschap, voorzover de communautaire bedrijfstak schade wordt

berokkend.

2. Deze verordening sluit de voorafgaande toepassing van speciale bepalingen in luchtdienst-

overeenkomsten tussen de lidstaten en landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap niet

uit.

3. Deze verordening sluit de toepassing van speciale bepalingen in overeenkomsten tussen de

Gemeenschap en landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap niet uit.

Artikel 2

Beginselen

Een corrigerende maatregel kan worden ingesteld ter neutralisering van:

1) elke subsidie die direct of indirect wordt toegekend aan een luchtvaartmaatschappij uit een

derde land, of

2) oneerlijke tariefpraktijken die luchtvaartmaatschappijen uit derde landen toepassen

bij de levering van luchtdiensten op een of meer routes naar en van de Gemeenschap die de commu-

nautaire bedrijfstak schade berokkenen.
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Artikel 3

Definities

In de zin van deze verordening wordt verstaan onder:

a) "schade": aanmerkelijke schade of het risico van aanmerkelijke schade voor de commu-

nautaire bedrijfstak, vastgesteld volgens artikel 6;

b) "communautaire bedrijfstak": de gezamenlijke communautaire luchtvaartmaatschappijen die

soortgelijke luchtdiensten leveren, of die onder hen waarvan het gezamenlijke aandeel een

belangrijk gedeelte van het communautaire aanbod van dergelijke diensten uitmaakt;

c) "communautaire luchtvaartmaatschappij": een luchtvaartmaatschappij met een geldige

exploitatievergunning die door een lidstaat is verleend overeenkomstig Verordening (EEG)

nr. 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de verlening van exploitatie-

vergunningen aan de luchtvaartmaatschappijen; 1

d) "soortgelijke luchtdienst": luchtdiensten die op dezelfde route of routes worden geleverd als

de betrokken luchtdiensten, of luchtdiensten die worden geleverd op een route of routes die

grote gelijkenis vertonen met de route of routes waarop de betrokken luchtdienst wordt

geleverd.

                                                
1 PB L 240 van 24.8.1992, blz. 1
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Artikel 4

Subsidiëring

1. Van subsidie wordt geacht sprake te zijn indien:

a) de overheid, een regionale instantie of een andere publiekrechtelijke organisatie van een derde

land een financiële bijdrage levert waarbij

i) de praktijk van de overheid, een regionale instantie of een andere publiekrechtelijke

organisatie rechtstreekse overdracht omvat van middelen zoals schenkingen, leningen,

kapitaalinbreng, mogelijke rechtstreekse overdracht van middelen aan de onderneming

of het overnemen van passiva van de onderneming, zoals leninggaranties;

ii) de overheid, een regionale instantie of een andere publiekrechtelijke organisatie afstand

doet van inkomsten die haar/het normaal toekomen, of deze niet int;

iii) de overheid, een regionale instantie of een andere publiekrechtelijke organisatie

goederen levert of diensten biedt, niet bestaande uit algemene infrastructuur, of

goederen of diensten aankoopt;

iv) de overheid, een regionale instantie of een andere publiekrechtelijke organisatie

betalingen aan een financieringsmechanisme verricht of een particulier lichaam een of

meer van de onder i), ii) en iii) genoemde soorten functies toevertrouwt of dat lichaam

daarmee belast, welke functies zij/het normaal zelf zou vervullen en de praktijk in

werkelijkheid niet afwijkt van praktijken die overheidsinstanties plegen te volgen; en
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b) daarbij een voordeel wordt toegekend.

2. Ten aanzien van subsidies kunnen alleen corrigerende maatregelen worden genomen indien

die subsidies rechtens of feitelijk beperkt zijn tot een onderneming of sector of een groep onder-

nemingen of sectoren die onder de jurisdictie van de subsidieverlenende autoriteit vallen.

Artikel 5

Oneerlijke tariefpraktijken

1. Op een bepaalde luchtdienst van of naar de Gemeenschap wordt geacht sprake te zijn van

oneerlijke tariefpraktijken wanneer luchtvaartmaatschappijen uit derde landen:

- een niet-commercieel voordeel genieten en

- luchttarieven in rekening brengen die zo ver onder de door concurrerende luchtvaartmaat-

schappijen uit de Gemeenschap geboden tarieven liggen, dat zij schade toebrengen.

Deze praktijken moeten duidelijk onderscheiden kunnen worden van normale concurrerende tarief-

praktijken.

2. Bij het vergelijken van luchtvaarttarieven moet rekening worden gehouden met

a) de werkelijke prijs waartegen de tickets voor verkoop worden aangeboden;
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b) het aantal tegen een vermeende oneerlijke prijs aangeboden stoelen in verhouding tot het

totale aantal in het vliegtuig beschikbare stoelen;

c) de beperkingen en voorwaarden met betrekking tot tickets die tegen een vermeende oneerlijke

prijs worden verkocht;

d) het dienstverleningsniveau dat wordt aangeboden door alle luchtvaartmaatschappijen die een

soortgelijke luchtdienst leveren;

e) de werkelijke kosten van de niet-communautaire luchtvaartmaatschappij die de diensten levert

plus een redelijke winstmarge;

f) de situatie, in termen van de punten a) tot en met e), op vergelijkbare vliegroutes.

3. De Commissie zal volgens de procedure in lid 3 van artikel 15, een uitvoerige methodologie

ontwikkelen om oneerlijke tariefpraktijken vast te stellen, betreffende onder meer de manier waarop

normale concurrerende tarifering, werkelijke kosten en redelijke winstmarges zullen worden beoor-

deeld in de specifieke context van de luchtvaartsector.

Artikel 6

Schadevaststelling

1. De schadevaststelling dient op positief bewijsmateriaal te berusten en houdt een objectief

onderzoek in van:

a) het tariefniveau van de betrokken luchtdiensten en het effect van die luchtdiensten op de door

communautaire luchtvaartmaatschappijen gehanteerde tarieven,
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b) het uit die luchtdiensten voortvloeiende effect op de communautaire bedrijfstak, zoals dit tot

uiting komt in de ontwikkeling van bepaalde economische indicatoren zoals het aantal

vluchten, capaciteitsbezetting, reserveringen door passagiers, marktaandeel, winst, kapitaal-

rendement, investeringen en werkgelegenheid.

Een of meer van deze factoren kunnen op zichzelf niet de doorslag geven.

2. Aan de hand van al het overgelegde positieve bewijsmateriaal als bedoeld in lid 1 moet

worden aangetoond dat de betrokken luchtdiensten schade in de zin van deze verordening veroor-

zaken.

3. Behalve de betrokken luchtdiensten moeten andere bekende factoren die de communautaire

bedrijfstak tegelijkertijd schade toebrengen eveneens worden onderzocht om te voorkomen dat de

door die factoren veroorzaakte schade aan de betrokken luchtdiensten wordt toegeschreven.

4. Vaststelling van het risico van schade dient op feiten te berusten en niet louter op beweringen,

gissingen of vage mogelijkheden. De verandering van omstandigheden die een situatie zou creëren

waarin de subsidie schade zou veroorzaken, moet duidelijk te voorzien en imminent zijn.

Artikel 7

Inleiding van de procedure

1. Een onderzoek krachtens deze verordening wordt geopend naar aanleiding van een schrifte-

lijke klacht die namens de communautaire bedrijfstak door een natuurlijke of rechtspersoon of een

vereniging of op eigen initiatief van de Commissie wordt ingediend, indien er voldoende bewijs-

materiaal voorhanden is betreffende het bestaan van tot compenserende maatregelen aanleiding

gevende subsidies (en, zo mogelijk, de hoogte ervan) of oneerlijke tariefpraktijken in de zin van

deze verordening, schade en een oorzakelijk verband tussen de beweerde gesubsidieerde of oneer-

lijk getarifeerde luchtdiensten en de vermeende schade.
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2. Indien blijkt dat er voldoende bewijsmateriaal is om inleiding van een procedure te recht-

vaardigen, gaat de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 15, lid 2, binnen 45 dagen

nadat de klacht is ingediend daartoe over en maakt zij dit bekend in het Publicatieblad van de Euro-

pese Unie. Wanneer de betreffende kwestie door de betrokken lidstaat binnen het kader van een

bilaterale overeenkomst wordt besproken, wordt deze termijn van 45 dagen op verzoek van de lid-

staat met ten hoogste 30 dagen verlengd. Voor elke bijkomende verlenging van deze termijn moet

de Commissie een besluit nemen overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, vastgestelde procedure.

Wanneer het ingediende bewijsmateriaal ontoereikend is, stelt de Commissie overeenkomstig de

procedure van artikel 15, lid 2, de klager daarvan in kennis binnen 45 dagen na de datum waarop de

klacht werd ingediend.

3. In het bericht van inleiding van de procedure wordt de opening van een onderzoek aange-

kondigd en worden de reikwijdte van het onderzoek, de luchtdiensten op de betrokken routes, als-

mede de landen waarvan de overheid de vermeende subsidies heeft verleend of de vergunning

verleent aan de luchtvaartmaatschappijen die de vermeende oneerlijke tariefpraktijken toepassen,

bekendgemaakt; tevens worden in deze kennisgeving de termijnen bekendgemaakt waarbinnen

belanghebbenden zich kenbaar kunnen maken, schriftelijk hun standpunt naar voren kunnen

brengen en inlichtingen kunnen verstrekken indien hun standpunt tijdens het onderzoek in

aanmerking dient te worden genomen. Ook wordt daarin de termijn bekendgemaakt waarbinnen

belanghebbenden kunnen verzoeken door de Commissie te worden gehoord.

4. De Commissie stelt de luchtvaartmaatschappijen die de betrokken luchtdiensten leveren, de

betrokken overheid en de klagers ervan in kennis dat de procedure werd ingeleid.
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5. De Commissie kan te allen tijde de overheid van het betrokken derde land uitnodigen voor

overleg teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de in lid 2 bedoelde elementen en met wederzijdse

instemming tot een oplossing te komen. Waar passend, zal de Commissie de lidstaten in kwestie bij

dit overleg betrekken. Indien er reeds overleg wordt gevoerd tussen een lidstaat en de overheid van

het betrokken derde land, neemt de Commissie op voorhand contact op met deze lidstaat. 

Artikel 8

Het onderzoek

1. Na de inleiding van de procedure maakt de Commissie een aanvang met het onderzoek, dat

zowel betrekking heeft op de subsidiëring of oneerlijke tariefpraktijken bij door luchtvaart-

maatschappijen uit derde landen op bepaalde routes geleverde luchtdiensten, als op de schade. Dit

onderzoek moet onverwijld worden verricht en normaal gesproken binnen negen maanden na de

inleiding van de procedure worden beëindigd, en kan alleen onder de volgende omstandigheden

worden verlengd indien:

- de onderhandelingen met de overheden van de betrokken derde landen zo ver zijn gevorderd

dat een bevredigende oplossing voor de klacht op handen lijkt; of

- er extra tijd nodig is om te komen tot een oplossing die in het belang is van de Gemeenschap.
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2. De belanghebbenden die zich binnen de in de kennisgeving van inleiding van de procedure

vermelde termijnen kenbaar hebben gemaakt, kunnen worden gehoord indien zij een daartoe strek-

kend schriftelijk verzoek indienen waarin zij aantonen dat zij belanghebbenden zijn voor wie de

resultaten van de procedure consequenties kunnen hebben, en dat er bijzondere redenen zijn om hen

te horen.

3. Indien belanghebbenden binnen de gestelde termijnen geen toegang geven tot de nodige infor-

matie of deze anderszins niet verstrekken of het onderzoek aanmerkelijk belemmeren, kunnen aan

de hand van de beschikbare gegevens voorlopige of definitieve conclusies, in zowel positieve als

negatieve zin, worden getrokken. Blijkt dat een belanghebbende onjuiste of misleidende informatie

heeft verstrekt, dan wordt deze buiten beschouwing gelaten en kan van de beschikbare gegevens

gebruik worden gemaakt.

Artikel 9

Corrigerende maatregelen

Voorlopige en definitieve corrigerende maatregelen worden de luchtvaartmaatschappij van het

betrokken derde land bij voorkeur opgelegd in de vorm van heffingen.

Artikel 10

Voorlopige maatregelen

1. Voorlopige maatregelen kunnen worden opgelegd indien er een voorlopige, bevestigende

vaststelling is geschied dat de luchtvaartmaatschappijen van het betrokken derde land subsidies

ontvangen of oneerlijke tariefpraktijken toepassen en daaruit schade voortvloeit voor de commu-

nautaire bedrijfstak, en dat het belang van de Gemeenschap maatregelen vergt om verdere schade te

voorkomen.
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2. Voorlopige maatregelen kunnen worden getroffen volgens de procedure van artikel 15, lid 2.

Deze voorlopige maatregelen worden voor ten hoogste zes maanden opgelegd.

Artikel 11

Beëindiging zonder maatregelen

1. Wanneer de klacht wordt ingetrokken, of wanneer er een bevredigende oplossing is gevonden

krachtens een luchtdienstovereenkomst van een lidstaat met het betrokken derde land, kan de

procedure door de Commissie worden beëindigd, tenzij die beëindiging niet het belang van de

Gemeenschap dient.

2. Wanneer blijkt dat beschermende maatregelen onnodig zijn, wordt de procedure beëindigd

volgens de procedure van artikel 15, lid 2. Het besluit om een procedure te beëindigen moet naar

behoren worden gemotiveerd.

Artikel 12

Definitieve maatregelen

1. Wanneer uit de definitief vastgestelde feiten het bestaan blijkt van subsidies of oneerlijke

tariefpraktijken en wanneer blijkt dat deze schade veroorzaken en dat overeenkomstig artikel 16 in

het belang van de Gemeenschap moet worden opgetreden, wordt volgens de procedure van

artikel 15, lid 3, een definitieve maatregel opgelegd.
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2. De heffing die wordt toegepast in het kader van de ter neutralisatie van subsidies opgelegde

maatregelen mag niet hoger zijn dan de subsidies berekend als aan de ontvangende maatschappij

verleende voordelen, waarvan het profijt voor de luchtvaartmaatschappijen uit derde landen is

vastgesteld, en zou lager moeten zijn dan het totale bedrag van de subsidies indien een lager bedrag

al toereikend zou zijn om de schade voor de communautaire bedrijfstak te verhelpen.

3. De heffing die wordt toegepast in het kader van de maatregelen die worden opgelegd ter

compensatie van oneerlijke tariefpraktijken waarbij een niet-commercieel voordeel wordt genoten

mag niet hoger zijn dan het verschil tussen de door de betrokken luchtvaartmaatschappijen uit derde

landen gehanteerde tarieven en het overeenkomstig artikel 5 bepaalde normale tarief en zou lager

moeten zijn dan dit verschil, indien een lagere heffing al toereikend zou zijn om de schade voor de

communautaire bedrijfstak te verhelpen. De heffing die in het kader van de maatregelen wordt

toegepast mag in geen geval hoger zijn dan de waarde van de aan de luchtvaartmaatschappij uit een

derde land verleende niet-commerciële voordelen.

4. Een corrigerende maatregel wordt, ten belope van een per geval bepaald passend bedrag, op

niet-discriminerende basis opgelegd voor luchtdiensten die worden geleverd door alle luchtvaart-

maatschappijen uit derde landen waarvan gebleken is dat zij subsidies genieten of oneerlijke tarief-

praktijken toepassen op de desbetreffende routes, behalve luchtdiensten die worden geleverd door

luchtvaartmaatschappijen uit derde landen waarvan verbintenissen krachtens deze verordening zijn

aanvaard.

5. Een maatregel blijft slechts zolang en in zoverre van kracht als nodig is om op te treden tegen

de subsidies of oneerlijke tariefpraktijken die schade veroorzaken.
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Artikel 13

Verbintenissen

1. Een onderzoek kan zonder het opleggen van voorlopige of definitieve maatregelen worden

beëindigd na ontvangst van bevredigende verbintenissen op vrijwillige basis op grond waarvan:

a) de overheid die de subsidie of het niet-commerciële voordeel verleent ermee instemt de

subsidie of het niet-commerciële voordeel in te trekken of te beperken of andere maatregelen

te nemen met betrekking tot de gevolgen ervan; of

b) een luchtvaartmaatschappij uit een derde land zich ertoe verbindt haar prijzen te herzien of te

stoppen met het leveren van luchtdiensten op de betrokken route, zodat de schadelijke

gevolgen van de subsidie of het niet-commerciële voordeel worden weggenomen.

2. Verbintenissen worden aanvaard volgens de procedure van artikel 15, lid 2.

3. Wanneer een verbintenis door een partij wordt geschonden of opgezegd, wordt overeenkom-

stig artikel 12 een definitieve maatregel opgelegd op basis van de feiten die zijn vastgesteld bij het

onderzoek dat tot de verbintenis heeft geleid, op voorwaarde dat dit onderzoek met een definitieve

vaststelling ten aanzien van de subsidiëring werd afgesloten en aan de betrokken luchtvaartmaat-

schappij uit een derde land of de overheid die de subsidie verleent, behalve in geval van opzegging

van de verbintenis door die luchtvaartmaatschappij uit een derde land of die overheid, de gelegen-

heid is geboden om opmerkingen te maken.
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Artikel 14

Nieuwe onderzoeken

1. Indien daar aanleiding toe is, kan de noodzaak tot handhaving van maatregelen in hun oor-

spronkelijke vorm aan een nieuw onderzoek worden onderworpen; dit kan geschieden op initiatief

van de Commissie, op verzoek van een lidstaat of, op voorwaarde dat sedert het opleggen van de

definitieve maatregel een redelijke termijn van ten minste twee opeenvolgende dienstregelings-

periodes van de IATA zijn verstreken, op verzoek van een luchtvaartmaatschappij uit een derde

land ten aanzien waarvan maatregelen gelden, dan wel van communautaire luchtvaartmaatschap-

pijen.

2. Een nieuw onderzoek krachtens lid 1 wordt door de Commissie ingesteld volgens de proce-

dure van artikel 15, lid 2. De desbetreffende bepalingen van de artikelen 7 en 8 zijn van toepassing

op nieuwe onderzoeken als bedoeld in lid 1. In het onderzoek moet worden beoordeeld of de

subsidies of oneerlijke tarieven, en/of de daarmee toegebrachte schade, nog steeds bestaan en moet

opnieuw worden bepaald of het in het belang van de Gemeenschap is om te blijven optreden.

Wanneer nieuwe onderzoeken daartoe aanleiding geven, worden maatregelen, naar gelang van het

geval, ingetrokken, gewijzigd of gehandhaafd, volgens de procedure van artikel 15, lid 3.

Artikel 15

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2408/92

van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen

tot intracommunautaire luchtroutes 1 ingestelde comité.

                                                
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)
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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 van dat besluit.

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

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde periode wordt vastgesteld op drie

maanden.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 16

Belang van de Gemeenschap

De vaststelling krachtens artikel 10, lid 1, artikel 11, lid 2 en artikel 12, lid 1, of in het belang van

de Gemeenschap moet worden opgetreden dan wel of de maatregelen moeten worden gehandhaafd

overeenkomstig artikel 14, lid 2, wordt gebaseerd op een beoordeling van alle onderscheiden

belangen als geheel genomen. Maatregelen kunnen achterwege blijven indien duidelijk kan worden

geconcludeerd dat toepassing van deze maatregelen niet in het belang van de Gemeenschap is.

Artikel 17

Algemene bepalingen

1. Voorlopige of definitieve corrigerende maatregelen worden bij verordening opgelegd en door

de lidstaten gehandhaafd in de vorm, ten belope van het bedrag en met inachtneming van de andere

criteria als in die verordening vermeld. Indien andere maatregelen dan heffingen worden opgelegd,

wordt in de verordening nauwkeurig de vorm van de maatregelen omschreven overeenkomstig de

bepalingen van de onderhavige verordening.
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2. Verordeningen betreffende het opleggen van voorlopige of definitieve corrigerende maat-

regelen en verordeningen of besluiten tot aanvaarding van verbintenissen of tot opschorting of

beëindiging van onderzoeken of procedures worden in het Publicatieblad van de Europese Unie

bekendgemaakt.

Artikel 18

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na haar bekendmaking in het Publicatie-

blad 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. Op 12 maart 2002 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een verordening

betreffende bescherming tegen subsidiëring en oneerlijke tariefpraktijken bij de levering

van luchtdiensten vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap.

2. Het Europees Parlement heeft zijn advies in eerste lezing uitgebracht op

14 januari 2003, nadat het Economisch en Sociaal Comité op 18 september 2002 zijn

advies had uitgebracht. Het Comité van de Regio's heeft de Raad medegedeeld dat het

niet van plan is over dit dossier een advies in te dienen.

3. Op 18 december 2003 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt overeenkomstig

artikel 251 van het Verdrag aangenomen.

II. DOELSTELLING

Het Commissievoorstel moet worden bezien in samenhang met de problemen waarmee de

internationale luchtvaartsector de laatste tijd, na de terroristische aanvallen van

11 september 2001 en de mondiale economische groeivertraging, te maken heeft. Naar de

mening van de Commissie zijn de regeringen van bepaalde derde landen als reactie op deze

problemen maatschappijen in deze sector financiële steun gaan verlenen, hetgeen er, tezamen

met "verborgen" subsidies aan door de staat gecontroleerde luchtvaartmaatschappijen, mede

voor gezorgd heeft dat de communautaire luchtvaartmaatschappijen internationaal niet langer

op voet van gelijkheid kunnen concurreren. Als reactie op deze situatie heeft de Commissie

besloten dit voorstel in te dienen, dat gebaseerd is op een benadering die in 1986 in de

zeevaartsector is ingesteld 1 en waarvan bij de handel in goederen ruim gebruik wordt

gemaakt; hierdoor zouden in een benadering per afzonderlijke luchtvaartmaatschappij

specifieke maatregelen tegen luchtvaartmaatschappijen uit derde landen kunnen worden

genomen.

                                                
1 Zie Verordening nr. 4057/86 van de Raad.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Voornaamste wijzigingen

Hoewel de Raad de basisfilosofie van het Commissievoorstel aanvaardt, heeft hij de inhoud
van de tekst op een aantal punten aanzienlijk veranderd en daarnaast een aantal kleinere
redactionele wijzigingen aangebracht.

De belangrijkste wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt zijn de volgende:

- Er is een verduidelijking aangebracht betreffende de verhouding tussen deze
verordening en de bilaterale luchtdienstovereenkomsten van de lidstaten met derde
landen (zie artikel 1, lid 2, artikel 7, lid 2, en overweging 5). Het beginsel om voorrang
te geven aan de overeenkomsten van de lidstaten is overgenomen van paragraaf 6 van
de toelichting bij het Commissievoorstel.

- De werkingssfeer van artikel 5 (in het Commissievoorstel artikel 3), dat betrekking
heeft op oneerlijke tariefpraktijken, is zodanig uitgebreid dat hieronder thans alle niet-
communautaire luchtvaartmaatschappijen vallen, en niet alleen die onder overheids-
controle, zoals de Commissie had voorgesteld. De Raad acht de beperking tot onder
overheidscontrole staande luchtvaartmaatschappijen discriminerend en meent dat die
voorbijgaat aan de realiteit dat door de particuliere sector gecontroleerde luchtvaart-
ondernemingen ook tot oneerlijke praktijken kunnen vervallen. Om ervoor te zorgen dat
een dergelijke bepaling slechts beperkt wordt gebruikt, is in de overwegingen en het
dispositief als tegengewicht een tekst opgenomen die is ingegeven door de
amendementen 11 en 34 van het Parlement.

- De Raad, die evenmin als het Parlement gelukkig was met het begrip "normale tarieven"
in artikel 5, noch over de methode die door de Commissie was voorgesteld om tot
dergelijke tarieven te komen, heeft zich aangesloten bij het Parlement (amendement 34)
door de voorkeur te geven aan de term "normale concurrerende tariefpraktijken" en
daarbij een lijst op te geven van de criteria die bij de vergelijking van luchttarieven
moeten worden aangewend. Daarenboven wordt in het gemeenschappelijk standpunt de
in het voorstel opgenomen methode geschrapt, in plaats waarvan de Commissie wordt
bijgestaan door een regelgevend comité, dat tot taak krijgt een meer gedetailleerde
methode te ontwikkelen om het bestaan van oneerlijke tariefpraktijken vast te stellen.
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- in het gemeenschappelijk standpunt is het voorstel van het Parlement (amendementen 4 en 27)

overgenomen om corrigerende maatregelen bij voorkeur op te leggen in de vorm van

heffingen.

- als comitologieprocedure voor het opleggen van definitieve maatregelen en voor de evaluatie

van dergelijke maatregelen heeft de Raad gekozen voor een regelgevend comité in plaats van

voor een adviescomité. In dit verband dient te worden opgemerkt dat in alle oudere, vergelijk-

bare communautaire instrumenten de Commissie zelfs niet over de bevoegdheid beschikt om

maatregelen te nemen, maar dat hiervoor een Raadsbesluit is vereist.

2. Medeneming van het advies in eerste lezing van het Europees Parlement

Zoals hierboven werd uiteengezet heeft de Raad op vele punten waar hij aanmerkelijk van het

Commissievoorstel is afgeweken, het advies van het Parlement van nabij gevolgd. Wat de kleinere

punten betreft, heeft de Raad eveneens getracht vele van de parlementaire amendementen in eerste

lezing over te nemen.

De volgende amendementen zijn door de Raad volledig, gedeeltelijk of in beginsel overgenomen:

amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 10 (gedeeltelijk), 11 (gedeeltelijk), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23,

24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 44, 49, 54 (gedeeltelijk), 60, 61 en 62.

___________________
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1. De Commissie heeft op 12 maart 2002 het voorstel betreffende bovengenoemde verordening

aangenomen. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 18 september 2002 advies

uitgebracht; het Comité van de Regio's werd geraadpleegd, maar besloot geen advies uit te

brengen.

2. Het Europees Parlement heeft op 14 januari 2003 advies in eerste lezing uitgebracht (zie

doc. 5292/03).

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 14141/03 AVIATION 220

CODEC 1498 OC 678 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, tezamen met de motivering van de

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

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

_______________
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Betreft: Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de

aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende bescherming tegen aan communautaire luchtvaartmaatschappijen
schade toebrengende subsidiëring en oneerlijke tariefpraktijken bij de levering
van luchtdiensten vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap
GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
aanvraagtermijn overleg: 14.12.2003

De Commissie heeft de volgende verklaring ingediend voor de notulen van de Raadszitting waarin

het gemeenschappelijk standpunt wordt aangenomen:

"De Commissie neemt er nota van dat in artikel 1, lid 2, en artikel 7, lid 2, regels zijn vastgelegd

betreffende de temporele werkingssfeer van de nationale en communautaire instrumenten. Zij merkt

op dat de tekst van overweging 5 niet strookt met die bepalingen."

_______________
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2002/0067 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

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

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bescherming tegen
subsidiëring en oneerlijke tariefpraktijken bij de levering van luchtdiensten vanuit

landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap

1- ACHTERGROND

Datum van indiening van het voorstel bij het EP en de Raad
(document COM(2002) 110 def - 2002/0067 (COD)): 13 maart 2002

Datum van het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 18 september 2002

Datum van het advies van het Europees Parlement, eerste lezing: 14 januari 2003

Datum van indiening van het gewijzigd voorstel: 7 mei 2003

Datum van vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 17 december 2003

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

De luchtvaartsector wordt geconfronteerd met een kritieke uitdaging, namelijk de noodzaak te
concurreren met luchtvaartmaatschappijen uit derde landen die royale subsidies ontvangen,
terwijl voor de communautaire luchtvaart stringente regels inzake staatssteun gelden.1

De recente crisis in sommige delen van de luchtvaartsector was aanleiding voor de overheden
van een aantal derde landen om hun luchtvaartmaatschappijen zodanig te gaan subsidiëren dat
concurrentievervalsing dreigt.2 Luchtvaartmaatschappijen uit de Gemeenschap hebben
informatie verstrekt over de door deze maatschappijen gehanteerde lage ticketprijzen, waarop
zij niet kunnen reageren.

                                                
1 Mededeling van de Commissie van 20 mei 1999 "De Europese luchtvaartsector: van eenheidsmarkt

naar uitdagingen op mondiale schaal (COM(1999) 182 def.) en de richtsnoeren inzake staatssteun aan
de luchtvaartsector van 1994 (PB C 350 van 10.12.1994, blz.5).

2 Mededeling van de Commissie van 10 oktober 2001 over de gevolgen voor de luchtvaart na de
aanslagen in de Verenigde Staten (COM(2001) 574 def.).
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Sommige derde landen hebben instrumenten ontwikkeld om aan dit soort situaties het hoofd
te bieden.3 Ook de Gemeenschap heeft in de zeevaartsector voorzien in corrigerende
maatregelen tegen oneerlijke tariefpraktijken.4 Voor de luchtvaartsector is op communautair
niveau een dergelijke mogelijkheid echter niet voorhanden. Het enige thans beschikbare
middel zijn bilaterale overeenkomsten die vaak, zowel qua toepassingsgebied als oplossingen,
het potentieel ontberen om snel een allesomvattende bescherming te bieden tegen subsidiëring
en oneerlijke tariefpraktijken.5 Het is namelijk zo dat, ook al had een lidstaat maatregelen
kunnen treffen in het kader van door hem gesloten bilaterale overeenkomsten, daardoor de
discrepanties in de behandeling van de verschillende communautaire
luchtvaartmaatschappijen alleen maar groter zouden zijn geworden.

Het voorgestelde instrument beoogt dit probleem aan te pakken. Het zal de Gemeenschap in
staat stellen actie te ondernemen tegen oneerlijke concurrentie door luchtvaartmaatschappijen
uit derde landen op routes naar en van de Gemeenschap die het gevolg is van door derde
landen verleende handelverstorende subsidies. Ook voorziet het in maatregelen tegen
oneerlijke tariefpraktijken van luchtvaartmaatschappijen die niet-commerciële voordelen
genieten. Onderzoeken zullen worden ingesteld naar aanleiding van klachten vanuit de sector
waaruit blijkt dat dergelijke subsidies of oneerlijke tariefpraktijken op bepaalde routes schade
veroorzaken. De onderzoeks- en besluitvormingsprocedures zijn hoofdzakelijk gebaseerd op
de bestaande praktijk op het gebied van de goederenhandel6, maar bieden voldoende
speelruimte om de specifieke problemen van de luchtvaartsector te kunnen aanpakken, met
inachtneming van de in Besluit 1999/468/EG van de Raad vastgestelde procedures.

3- COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

De Raad heeft in het voorstel van de Commissie een aantal algemene wijzigingen aangebracht
die aanvaardbaar zijn omdat zij het doel van het voorstel dienen.

In de eerste plaats heeft de Raad de relatie beschreven die zal bestaan tussen de verordening
en bestaande tussen de lidstaten en derde landen gesloten luchtdienstovereenkomsten. Met
name zal de verordening de voorafgaande toepassing van speciale bepalingen in
luchtdienstovereenkomsten tussen de lidstaten en derde landen niet uitsluiten (artikel 1, lid 2).
Het bepaalde in artikel 7, lid 2, houdt echter in dat een dergelijke voor de lidstaten
openstaande mogelijkheid de toepassing op communautair niveau van de procedure van de
richtlijn niet onnodig mag vertragen.7

Een tweede punt is dat er in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie geacht werd
sprake te zijn van oneerlijke tariefpraktijken (artikel 5) wanneer onder overheidscontrole

                                                
3 In de Verenigde Staten kan de minister van Vervoer bijvoorbeeld maatregelen treffen tegen "een

activiteit van een buitenlandse regering of een andere buitenlandse entiteit, inclusief een buitenlandse
luchtvaartmaatschappij" wanneer dit aangemerkt kan worden als een "concurrentievervalsende praktijk
tegen een luchtvaartmaatschappij" (U.S.C. Section 41310).

4 Verordening (EEG) nr. 4057/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende oneerlijke
tariefpraktijken in het vervoer over zee (PB L 378 van 31.12.1986).

5 Momenteel zijn er in het kader van de Wereldhandelsorganisatie en meer bepaald van de Algemene
Overeenkomst inzake de handel in diensten nog geen regels overeengekomen ter correctie van
handelsverstorende effecten van subsidies aan de internationale luchtvaartsector.

6 Verordening (EEG) nr. 2026/97 van de Raad van 6 oktober 1997 betreffende bescherming tegen invoer
met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (PB L 288 van 21.10.1997).

7 De Commissie merkt echter op dat de tekst van overweging 5 niet consistent is met het bepaalde in
artikel 1, lid 2, en artikel 7, lid 2. Zie bijgaande verklaring van de Commissie.
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staande luchtvaartmaatschappijen uit derde landen die een niet-commercieel voordeel
genieten voor een bepaalde luchtdienst van of naar de Gemeenschap voortdurend lagere
luchttarieven dan het normale tarief in rekening brengen. De Raad heeft deze categorie die
oneerlijke tariefpraktijken toepast uitgebreid tot alle, in plaats van alleen maar de onder
overheidscontrole staande luchtvaartmaatschappijen uit derde landen, met het argument dat
niet alleen onder overheidscontrole staande luchtvaartmaatschappijen niet-commerciële
voordelen kunnen genieten. Ook heeft de Raad het begrip “normale luchttarieven" vervangen
door het begrip “normale concurrerende tariefpraktijken”. Tenslotte heeft de Raad het
amendement van het Europees Parlement betreffende de criteria voor de vergelijking van
luchttarieven overgenomen, en heeft hij de Commissie opdracht gegeven een gedetailleerde
methodologie te ontwikkelen om te bepalen wanneer tariefpraktijken als oneerlijk kunnen
worden aangemerkt.

Ten derde heeft de Raad het voorstel van het Europees Parlement overgenomen dat
corrigerende maatregelen bij voorkeur in de vorm van de heffing van rechten moeten worden
opgelegd.

Tenslotte heeft de Raad voor het opleggen van definitieve maatregelen en de herziening van
die maatregelen voorzien in de toepassing van een regelgevingsprocedure als bedoeld in
Besluit 1999/468/EG van de Raad, in plaats van de oorspronkelijk voorgestelde
raadplegingsprocedure.

De Commissie heeft zesenveertig van de zestig door het Europees Parlement in eerste lezing
voorgestelde amendementen geheel, gedeeltelijk of in principe aanvaard. Daarvan heeft de
Raad er 29 integraal, gedeeltelijk of in principe in haar gemeenschappelijk standpunt
overgenomen.

4- GEDETAILLEERD COMMENTAAR VAN DE COMMISSIE

4.1          Door de Commissie aanvaarde amendementen die in hun geheel, gedeeltelijk of in
principe in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

De overwegingen en artikelen waarnaar hieronder wordt verwezen zijn die van het
gemeenschappelijk standpunt.

Amendement 1: Wijziging van de titel.

Amendement 2 voorziet in een behoedzamer formulering van overweging 1.

Amendement 3 is een uitbreiding en verduidelijking van overweging 2.

Amendement 4. De nieuwe overweging 3 verduidelijkt de tekst.

Amendement 5 verduidelijkt overweging 4.

Amendement 10 (gedeeltelijk). De toevoeging van de formulering “via een
kredietoverschrijving" en “schulden van welke aard dan ook kwijtscheldt” verduidelijkt
overweging 8.

Amendement 11 (gedeeltelijk). De nieuwe overweging 10 verduidelijkt de tekst.

Amendement 12 is een uitbreiding en verduidelijking van overweging 11.
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Amendementen 13 en 14 zijn een verbetering op de formulering van de overwegingen 12
resp. 13.

Amendement 15. De voorgestelde wijziging wordt verwerkt in overweging 13, die daardoor
aan duidelijkheid wint.

Amendementen 16 en 49 voorzien in flexibele en indicatieve termijnen voor de duur van het
onderzoek (overweging 14 en artikel 8, lid 1).

Amendement 17 beoogt de transparantie van de in overweging 15 bedoelde procedures te
bewerkstelligen.

Amendement 20 voegt aan overweging 18 een formulering toe die verwijst naar het in de
desbetreffende artikelen opgenomen dubbele veiligheidsmechanisme.

Amendement 21 betreft een nieuwe overweging 20 die luidt dat wanneer corrigerende
maatregelen niet passend blijken te zijn, andere corrigerende maatregelen kunnen worden
overwogen.

Amendement 24 betreft een nieuwe overweging 25 waarin melding wordt gemaakt van het
belang van de consumenten en de bedrijfstak als toetssteen voor het belang van de
Gemeenschap.

Amendement 25 behelst een nieuwe artikel over de "doelstelling". De door het Parlement
voorgestelde tekst is aangevuld met bepalingen die de relatie tussen de verordening en tussen
derde landen en lidstaten, respectievelijk de Gemeenschap gesloten overeenkomsten regelen.

Amendementen 27 en 54 (gedeeltelijk) worden overgenomen in het nieuwe artikel 9, waarin
wordt gekozen voor het opleggen van heffingen bij wijze van corrigerende maatregelen.

Amendementen 28, 29, 30 en 31 zijn een uitbreiding en verduidelijking van het bepaalde in
artikel 4, lid 1.

Amendement 34 voorziet in objectieve criteria voor het van elkaar onderscheiden van
normale concurrerende tariefpraktijken en oneerlijke tariefpraktijken. Deze criteria zijn
opgenomen in artikel 5, lid 2.

Amendement 44 verduidelijkt het bepaalde in artikel 7, lid 1.
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4.2          Door de Commissie afgewezen amendementen die in het gemeenschappelijk
standpunt zijn opgenomen

Amendementen 23, 60, 61 en 62 waren bedoeld om ervoor te zorgen dat de lidstaten naar
behoren zouden worden geraadpleegd via de "vrijwaringsprocedure" (comitéprocedure).8
Door in het gemeenschappelijk standpunt te voorzien in toepassing van de
regelgevingsprocedure voor het opleggen en de herziening van definitieve maatregelen heeft
de Raad de lidstaten een grotere rol toebedeeld. Hoewel de Raad dus voor een andere
procedure heeft gekozen kan toch worden gesteld dat deze amendementen en de daaraan ten
grondslag liggende motieven in principe in het gemeenschappelijk standpunt zijn
overgenomen.

4.3          Door de Commissie aanvaarde amendementen die niet in het gemeenschappelijk
standpunt zijn opgenomen

Amendementen 6 en 7 maken melding van de Wereldhandelsorganisatie als een passend
forum voor besprekingen over en regulering van de internationale burgerluchtvaart.

Amendementen 18 en 50 geven aan dat voorlopige maatregelen normaal gesproken uiterlijk
zes maanden na de start van de procedure dienen te worden opgelegd.

Amendementen 33, 36 en 37 bevatten redactionele suggesties voor en/of inhoudelijke
wijzigingen in artikel 5. Deze amendementen zijn niet verenigbaar met de nieuw opgestelde
bepalingen en de verruimde reikwijdte van artikel 5.

Amendement 45 legt lidstaten die over voldoende bewijzen beschikken voor de toekenning
van subsidies en hieruit voorvloeiende schade voor de communautaire bedrijfstak de
verplichting op de Commissie daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Amendement 46 voegt aan artikel 7, lid 2, de bepaling toe dat een klacht moet worden
verworpen indien de klacht onvoldoende bewijs levert voor schade. In overweging 13 van het
gemeenschappelijk standpunt is echter een vergelijkbaar idee opgenomen.

Amendement 64 voorziet in de verplichting voor de Commissie een evaluatie voor te leggen
aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendementen 40, 41, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57 en 59 bevatten redactionele
suggesties om de reikwijdte van de ontwerp-verordening beter te definiëren en/of de tekst te
verduidelijken in de artikelen 6, lid 1, 6, lid 3, 6, lid 4, 7, lid 3, 7, lid 5, 12, lid 2, 12, lid 3, 12,
lid 4, 13, lid 1, and 14, lid 1.

                                                
8 Zie het verslag van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees

Parlement en de Raad betreffende bescherming tegen subsidiëring en oneerlijke tariefpraktijken bij de
levering van luchtdiensten vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (Ref
A5-0439/2002), motivering van amendement 60, blz. 32.
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4.4          Door de Commissie afgewezen amendementen die niet in het gemeenschappelijk
standpunt zijn opgenomen

Amendement 8 legt het verband tussen de voorgestelde verordening en de ruimere
bevoegdheid van de Gemeenschap op het gebied van de externe betrekkingen in de
luchtvervoerssector.

Amendementen 9 en 32 schrijven voor dat alleen compenserende maatregelen kunnen worden
genomen tegen subsidies die specifiek en discriminerend zijn, de handel verstoren en
aanmerkelijke schade veroorzaken voor een of meer communautaire
luchtvaartmaatschappijen.

Amendement 19 bevat een suggestie voor een gewijzigde formulering van overweging 17 die
enigszins strijdig zou zijn met het bepaalde in artikel 12, lid 2.

Amendementen 22 en 55 voorzien in procedures voor de terugbetaling van het teveel aan
geheven corrigerende rechten aan de betrokken luchtvaartmaatschappijen uit derde landen.

Amendement 35 bevat een wijziging in de formulering van artikel 5, lid 2, waardoor in het
kader van code sharing-overeenkomsten opererende luchtvaartmaatschappijen die de
marketing doen buiten het toepassingsgebied van de verordening vallen. Dit amendement is
onverenigbaar met de nieuw opgestelde bepalingen en de verruimde reikwijdte van artikel 5.

Amendementen 26 en 38 hebben betrekking op de invoeging van het woord “aanmerkelijke”
vóór “schade” in artikel 2 en artikel 3, onder a), waardoor de rechtszekerheid van de tekst zou
zijn aangetast.

Amendement 39 sluit communautaire luchtvaartmaatschappijen die bij voorbeeld via een
alliantieovereenkomst verbonden zijn met een beweerde gesubsidieerde
luchtvaartmaatschappij uit een derde land uit van de definitie van "communautaire
bedrijfstak" in artikel 3, onder b).

Amendement 58 schrijft voor dat de Commissie, bovenop haar uit de desbetreffende
comitéprocedure voortvloeiende verplichtingen, bij de Raad een verslag indient, vergezeld
van een voorstel om het onderzoek af te sluiten.

Amendement 63 houdt in dat, wanneer uit het onderzoek is gebleken dat er wel degelijk
sprake is van schadeveroorzakende subsidiëring, als toetssteen voor de gegrondheid van
corrigerende maatregelen niet langer geldt dat deze niet in strijd met het belang van de
Gemeenschap mogen zijn, maar omgekeerd dat zij in het belang van de Gemeenschap moeten
zijn.

5- CONCLUSIE

De Commissie constateert weliswaar enige mate van inconsistentie tussen overweging 3 bis
en het bepaalde in de artikelen 1, lid 2, en 7, lid 2, maar is toch van oordeel dat het unaniem
op 17 december 2003 aangenomen gemeenschappelijk standpunt geen afbreuk doet aan de
doelstellingen en de aanpak van haar voorstel en dat zij het bijgevolg kan onderschrijven.
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VERKLARING VAN DE COMMISSIE

De Commissie wijst erop dat de bepalingen van artikel 1, lid 2, en artikel 7, lid 2, regels voor de
toepassing in de tijd van de nationale en communautaire instrumenten omvatten. Zij merkt op dat de
tekst van overweging 5 niet consistent is met deze bepalingen.


