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AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie vervoer en 
toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De luchtvaart speelt een cruciale rol 
in de economie van de Unie. De luchtvaart 
is een krachtige motor van economische 
groei, werkgelegenheid, handel en 
mobiliteit. In de voorbije decennia heeft de 
groei van de luchtvaart aanzienlijk 
bijgedragen tot de verbetering van de 
connectiviteit binnen de Unie en met derde 
landen; de luchtvaart is ook van vitaal 
belang voor de algehele economie van de 
Unie.

(1) De luchtvaart speelt een cruciale rol 
in de economie van de Unie en het 
dagelijkse leven van de burgers van de 
Unie. De luchtvaart is een krachtige motor 
van economische groei, werkgelegenheid
en handel, alsook van connectiviteit en 
mobiliteit voor zowel bedrijven als 
burgers. In de voorbije decennia heeft de 
groei van de luchtvaart aanzienlijk 
bijgedragen tot de verbetering van de 
connectiviteit binnen de Unie en met derde 
landen; de luchtvaart is ook van vitaal 
belang voor de algehele economie van de 
Unie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De Europese luchtvaartsector is 
goed voor ongeveer twee miljoen directe 
arbeidsplaatsen en naar verwachting zal 
het internationale luchtvervoer tot 2030 
jaarlijks met ongeveer 5 % toenemen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De Unie moet de verschillende 
sectoren van haar economie en haar 
werknemers doeltreffend beschermen 
tegen oneerlijke concurrentie uit derde 
landen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Luchtvaartmaatschappijen uit de 
Unie vormen de kern van een mondiaal 
netwerk dat Europa intern en met de rest 
van de wereld verbindt. Deze 
luchtvaartmaatschappijen moeten in staat 
worden gesteld om te concurreren met 
luchtvaartmaatschappijen uit derde landen 
in een omgeving waar open en eerlijke 
concurrentie tussen alle 
luchtvaartmaatschappijen mogelijk is. Dit 
draagt bij tot de instandhouding van 
gunstige voorwaarden die bevorderlijk zijn 
voor een hoog niveau van connectiviteit in 
de Unie.

(2) Luchtvaartmaatschappijen uit de 
Unie vormen de kern van een mondiaal 
netwerk dat Europa intern en met de rest 
van de wereld verbindt. Deze 
luchtvaartmaatschappijen moeten in staat 
worden gesteld om te concurreren met 
luchtvaartmaatschappijen uit derde landen 
in een omgeving waar open, gelijke en 
eerlijke concurrentie tussen alle 
luchtvaartmaatschappijen mogelijk is, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
regelgevingskwesties zoals 
arbeidsomstandigheden en 
milieubescherming. Dit draagt bij tot de 
bescherming van de werkgelegenheid en 
van het concurrentievermogen van de 
luchtvaartmaatschappijen in de Unie, 
alsook tot de instandhouding van gunstige 
voorwaarden die bevorderlijk zijn voor een 
hoog niveau van connectiviteit in de Unie.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Europa staat voor een ruimte van 
meer dan 500 miljoen potentiële 
passagiers voor luchtvaartmaatschappijen 
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in derde landen. Deze mogelijke toename 
van het verkeer moet in het achterhoofd 
worden gehouden wanneer er namens 
de Unie alomvattende 
luchtvaartovereenkomsten worden 
gesloten met de rest van de wereld.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het openstellen van markten en 
connectiviteit zijn duidelijk met elkaar 
verbonden omdat concurrentieverstoring 
leidt tot een verschuiving van 
verkeersstromen. 
Luchtvaartmaatschappijen in derde 
landen willen en moeten toegang hebben 
tot luchthavens in alle lidstaten vanwege 
de potentiële markt van 500 miljoen 
passagiers die het Europese continent 
voor hen vertegenwoordigt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Gezien de kennisgeving van het 
Verenigd Koninkrijk van 29 maart 2017 
aan de Europese Raad, waarin het zijn 
voornemen kenbaar maakt zich 
overeenkomstig artikel 50 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie uit 
de Europese Unie terug te trekken, moet 
de Commissie een grondige beoordeling 
uitvoeren van de gevolgen van deze 
terugtrekking voor het luchtvervoer 
tussen de Unie of haar lidstaten en het 
Verenigd Koninkrijk, met als doel de 
luchtvervoersdiensten voor in de Unie 
gevestigde luchtvaartmaatschappijen en 
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voor consumenten zo weinig mogelijk te 
ontwrichten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Financiële transparantie in de 
clausules inzake eerlijke mededinging is 
een essentieel element om gelijke 
voorwaarden voor 
luchtvaartmaatschappijen in de Unie en 
in derde landen te garanderen. Daarnaast 
is volledige transparantie cruciaal om 
vermeende subsidies aan een bepaalde 
luchtvaartmaatschappij te bevestigen of af 
te wijzen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Eerlijke concurrentie tussen 
luchtvaartmaatschappijen kan ook worden 
gegarandeerd via passende Uniewetgeving, 
zoals Verordening (EEG) nr. 95/93 van de 
Raad20 en Richtlijn 96/97/EG van de 
Raad21. Het aspect van eerlijke 
concurrentie dat betrekking heeft op 
bescherming van luchtvaartmaatschappijen 
uit de Unie tegen bepaalde praktijken van 
derde landen of luchtvaartmaatschappijen 
uit derde landen valt momenteel onder 
Verordening (EG) nr. 868/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad22. 
Verordening (EG) nr. 868/2004 is echter 
onvoldoende doeltreffend gebleken, voor 
wat betreft de onderliggende algemene 
doelstelling van eerlijke concurrentie. Dit 
is met name te wijten aan een aantal 
voorschriften van deze verordening, met 

(8) Eerlijke concurrentie tussen 
luchtvaartmaatschappijen kan ook worden 
gegarandeerd via passende Uniewetgeving, 
zoals Verordening (EEG) nr. 95/93 van de 
Raad20 en Richtlijn 96/97/EG van de 
Raad21. Het aspect van eerlijke 
concurrentie dat betrekking heeft op 
bescherming van luchtvaartmaatschappijen 
uit de Unie tegen bepaalde praktijken van 
derde landen of luchtvaartmaatschappijen 
uit derde landen valt momenteel onder 
Verordening (EG) nr. 868/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad22. 
Verordening (EG) nr. 868/2004 is echter 
volstrekt ondoeltreffend gebleken, voor 
wat betreft de onderliggende algemene 
doelstelling van eerlijke concurrentie. Dit 
is met name te wijten aan een aantal 
voorschriften van deze verordening, met 
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name de definitie van de desbetreffende 
praktijken, met uitzondering van 
subsidiëring, en de eisen voor het inleiden 
en uitvoeren van onderzoeken. Bovendien 
bevat Verordening (EG) nr. 868/2004 geen 
specifieke interne EU-procedure om 
inbreuken te bestraffen tegen de 
verplichtingen in 
luchtvervoersovereenkomsten of 
overeenkomsten voor luchtdiensten waar 
de Unie partij bij is en die tot doel hebben 
eerlijke concurrentie te garanderen. Gezien 
het aantal en het belang van de wijzigingen 
die nodig zouden zijn om deze problemen 
aan te pakken, is het passend Verordening 
(EG) nr. 868/2004 te vervangen door een 
nieuwe handeling.

name de definitie van de desbetreffende 
praktijken, met uitzondering van 
subsidiëring, en de eisen voor het inleiden 
en uitvoeren van onderzoeken. Bovendien 
bevat Verordening (EG) nr. 868/2004 geen 
specifieke interne EU-procedure om 
inbreuken te bestraffen tegen de 
verplichtingen in 
luchtvervoersovereenkomsten of 
overeenkomsten voor luchtdiensten waar 
de Unie partij bij is en die tot doel hebben 
eerlijke concurrentie te garanderen. Gezien 
het aantal en het belang van de wijzigingen 
die nodig zouden zijn om deze problemen 
aan te pakken, is het passend Verordening 
(EG) nr. 868/2004 te vervangen door een 
nieuwe handeling.

__________________ __________________

20 Verordening (EEG) nr. 95/93 van de 
Raad van 18 januari 1993 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de 
toewijzing van slots op communautaire 
luchthavens (PB L 14 van 22.1.1993, 
blz. 1).

20 Verordening (EEG) nr. 95/93 van de 
Raad van 18 januari 1993 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de 
toewijzing van slots op communautaire 
luchthavens (PB L 14 van 22.1.1993, 
blz. 1).

21 Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 
15 oktober 1996 betreffende de toegang tot 
de grondafhandelingsmarkt op de 
luchthavens van de Gemeenschap 
(PB L 272 van 25.10.1996, blz. 36).

21 Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 
15 oktober 1996 betreffende de toegang tot 
de grondafhandelingsmarkt op de 
luchthavens van de Gemeenschap 
(PB L 272 van 25.10.1996, blz. 36).

22 Verordening (EG) nr. 868/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 april 2004 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 
(PB L 162 van 30.4.2004, blz. 1).

22 Verordening (EG) nr. 868/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 april 2004 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 
(PB L 162 van 30.4.2004, blz. 1).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Om eerlijke mededinging in de 
externe luchtvaartbetrekkingen van de 
Unie te waarborgen en wederkerigheid en 
de uitbanning van oneerlijke praktijken te 
garanderen, waaronder vermeende 
subsidies en overheidssteun aan 
luchtvaartmaatschappijen uit bepaalde 
derde landen die de markt zouden kunnen 
verstoren, moeten clausules inzake 
eerlijke mededinging volledige financiële 
transparantie vereisen. Deze 
transparantie is nodig opdat de 
Commissie een positief of negatief besluit 
kan nemen over de vermeende subsidies.

Motivering

Effectieve, evenredige en afschrikkende regelgeving blijft noodzakelijk om de voorwaarden in 
stand te houden die leiden tot een hoog niveau van connectiviteit in de Unie en om eerlijke 
concurrentie met luchtvaartmaatschappijen uit derde landen te garanderen. Daarom moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om, indien nodig, een onderzoek uit te voeren en 
maatregelen te nemen. Dergelijke maatregelen moeten beschikbaar zijn wanneer de relevante 
verplichtingen in het kader van een overeenkomst waar de Unie partij bij is, worden 
geschonden of wanneer praktijken die van invloed zijn op de concurrentie schade berokkenen 
of dreigen te berokkenen aan luchtvaartmaatschappijen uit de Unie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Effectieve, evenredige en 
afschrikkende regelgeving blijft 
noodzakelijk om de voorwaarden in stand 
te houden die leiden tot een hoog niveau 
van connectiviteit in de Unie en om 
eerlijke concurrentie met 
luchtvaartmaatschappijen uit derde landen 
te garanderen. Daarom moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om, indien nodig, 
een onderzoek uit te voeren en maatregelen 
te nemen. Dergelijke maatregelen moeten 

(9) Effectieve, evenredige en 
afschrikkende regelgeving blijft 
noodzakelijk om de voorwaarden in stand 
te houden die leiden tot een hoog niveau 
van connectiviteit in de Unie en om 
eerlijke concurrentie met 
luchtvaartmaatschappijen uit derde landen 
te garanderen, waarbij zo de 
werkgelegenheid bij de 
luchtvaartmaatschappijen van de Unie 
behouden blijft. Daarom moet de 
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beschikbaar zijn wanneer de relevante 
verplichtingen in het kader van een 
overeenkomst waar de Unie partij bij is, 
worden geschonden of wanneer praktijken 
die van invloed zijn op de concurrentie 
schade berokkenen of dreigen te 
berokkenen aan luchtvaartmaatschappijen 
uit de Unie.

Commissie de bevoegdheid krijgen om, 
indien nodig, een onderzoek uit te voeren 
en maatregelen te nemen. Dergelijke 
maatregelen moeten beschikbaar zijn 
wanneer de relevante verplichtingen in het 
kader van een overeenkomst waar de Unie 
partij bij is, worden geschonden of 
wanneer praktijken die van invloed zijn op 
de concurrentie schade berokkenen of 
dreigen te berokkenen aan 
luchtvaartmaatschappijen uit de Unie.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Als de luchtdiensten in 
kwestie vallen onder een bilaterale 
overeenkomst inzake luchtdiensten van 
een lidstaat met een derde land, is het 
belangrijk dat de Commissie een 
onderzoek kan instellen en indien nodig 
herstelmaatregelen kan vaststellen, 
alvorens gebruik te maken van het 
mechanisme voor geschillenbeslechting 
dat onderdeel vormt van de bilaterale 
overeenkomst inzake luchtdiensten van 
een lidstaat met een derde land. Met het 
oog op doeltreffende regelgeving kan de 
Commissie dergelijke onderzoeken 
instellen en zulke herstelmaatregelen 
vaststellen, ongeacht het feit of de lidstaat 
in kwestie voornemens is de praktijk die 
de concurrentie in het kader van zijn 
bilaterale overeenkomst inzake 
luchtdiensten met het derde land aantast, 
aan te pakken.

Motivering

Het doel van deze bepaling is om gevallen te voorkomen waarin de lidstaten de Unie 
onopzettelijk of opzettelijk verhinderen op te treden, door het mechanisme voor 
geschillenbeslechting in het kader van hun bilaterale overeenkomst inzake luchtdiensten 
aanzienlijk te vertragen. Dit zou uitdraaien op een voortzetting van de praktijken die de 
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concurrentie aantasten, en op onvermijdelijk hogere schade voor de luchtvaartmaatschappij 
in de Unie.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Met het oog op 
doeltreffende regelgeving en naar 
analogie met de andere 
handelsbeschermingsinstrumenten van 
de Unie is het van essentieel belang dat 
de Commissie procedures kan inleiden 
op basis van een klacht met prima-
faciebewijs van dreigende schade.

Motivering

Het concept "dreigende schade" staat centraal bij een dergelijk 
handelsbeschermingsinstrument. Op grond van de verordening moeten procedures kunnen 
worden ingeleid als er aanwijzingen zijn dat een derde land of een entiteit in een derde land 
praktijken oplegt of zal opleggen die een luchtvaartmaatschappij in de Unie onvermijdelijk 
schade zullen berokkenen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Wanneer het inleiden van een 
procedure uit hoofde van deze 
verordening in strijd zou zijn met de 
belangen van de Unie, gelet op de impact 
op andere personen, met name 
consumenten of ondernemingen in de 
Unie, mag de procedure niet worden 
ingeleid; evenmin mag een procedure 
worden gesloten met vaststelling van 
herstelmaatregelen als dit in strijd zou zijn 
met de belangen van de Unie. De 
procedures moeten ook zonder 

(15) Het moet mogelijk zijn dat een 
procedure, gelet op de impact op andere 
personen, met name consumenten of 
ondernemingen in de Unie, wordt gesloten 
zonder vaststelling van 
herstelmaatregelen uit hoofde van deze 
verordening, als deze maatregelen in strijd 
zouden zijn met de belangen van de Unie. 
De procedures moeten ook zonder 
herstelmaatregelen worden gesloten als 
niet of niet langer voldaan is aan de 
voorwaarden voor het opleggen van 
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herstelmaatregelen worden gesloten als 
niet of niet langer voldaan is aan de 
voorwaarden voor het opleggen van 
dergelijke maatregelen.

dergelijke maatregelen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een procedure wordt ingeleid nadat 
een lidstaat, een luchtvaartmaatschappij uit 
de Unie of een vereniging van 
luchtvaartmaatschappijen uit de Unie een 
schriftelijke klacht heeft ingediend 
overeenkomstig lid 2, of op eigen initiatief 
van de Commissie, als er prima facie 
bewijs is van een van de volgende:

1. Een procedure wordt ingeleid nadat 
een lidstaat, het Europees Parlement, een 
luchtvaartmaatschappij uit de Unie, een 
vereniging van luchtvaartmaatschappijen 
uit de Unie of een nationale 
consumentenorganisatie een schriftelijke 
klacht heeft ingediend overeenkomstig 
lid 2, of op eigen initiatief van de 
Commissie, als er redelijke en feitelijke 
aanwijzingen zijn van een van de 
volgende:

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een klacht omvat prima facie 
bewijs van een van de in lid 1 vermelde 
omstandigheden.

2. Een klacht omvat redelijke en 
feitelijke aanwijzingen van een van de in 
lid 1 vermelde omstandigheden.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan beslissen geen 
onderzoek in te stellen als de vaststelling 
van maatregelen overeenkomstig 
artikel 10 of 13 tegen de belangen van de 

4. De Commissie kan beslissen geen 
onderzoek in te stellen als zij van oordeel is 
dat de in de klacht aangehaalde feiten noch 
een structureel probleem vormen, noch een 
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Unie zou ingaan of als de Commissie van 
oordeel is dat de in de klacht aangehaalde 
feiten noch een structureel probleem 
vormen, noch een significant effect hebben 
op een of meer luchtvaartmaatschappijen 
uit de Unie.

significant effect hebben op een of meer 
luchtvaartmaatschappijen uit de Unie.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als de aangevoerde bewijzen 
onvoldoende zijn om een onderzoek in te 
stellen overeenkomstig lid 1, stelt de 
Commissie de klager daar binnen 60 dagen 
na het indienen van de klacht van in 
kennis. De klager krijgt 30 dagen de tijd 
om aanvullende bewijzen in te dienen. Als 
hij nalaat dit te doen binnen deze termijn, 
kan de Commissie beslissen om geen 
onderzoek in te stellen.

5. Als de aangevoerde bewijzen 
onvoldoende zijn om een onderzoek in te 
stellen overeenkomstig lid 1, stelt de 
Commissie de klager daar binnen 30 dagen 
na het indienen van de klacht van in 
kennis. De klager krijgt 30 dagen de tijd 
om aanvullende bewijzen in te dienen. Als 
hij nalaat dit te doen binnen deze termijn, 
kan de Commissie beslissen om geen 
onderzoek in te stellen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie besluit binnen 6
maanden na het indienen van de klacht of 
zij een onderzoek instelt overeenkomstig 
lid 1.

6. De Commissie besluit binnen 
drie maanden na het indienen van de klacht 
of zij een onderzoek instelt overeenkomstig 
lid 1.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) of een praktijk van een derde land 
of een entiteit van een derde land die van 

(b) of een praktijk van een derde land 
of een entiteit van een derde land die van 
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invloed is op de concurrentie (dreigende) 
schade heeft veroorzaakt voor de betrokken 
luchtvaartmaatschappij(en) uit de Unie.

invloed is op de concurrentie (dreigende) 
schade heeft veroorzaakt voor de betrokken 
luchtvaartmaatschappij(en) uit de Unie, 
dan wel of onregelmatig 
concurrentiebeperkend gedrag een 
negatieve impact heeft gehad op de 
interne markt.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien dit noodzakelijk blijkt, kan 
de Commissie onderzoeken uitvoeren op 
het grondgebied van het betrokken derde 
land, voor zover de regering van het 
betrokken derde land en de betrokken 
entiteit van het derde land daar officieel 
van in kennis zijn gesteld en daarmee 
hebben ingestemd.

5. Indien dit noodzakelijk blijkt, kan 
de Commissie onderzoeken uitvoeren op 
het grondgebied van het betrokken derde 
land of van een ander derde land, voor 
zover de regering van het betrokken derde 
land en de betrokken entiteit van het derde 
land daar officieel van in kennis zijn 
gesteld.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Klagers, belanghebbenden, de 
betrokken lidstaat (lidstaten) en de 
vertegenwoordigers van het derde land of 
de betrokken entiteit van het derde land 
kunnen alle informatie raadplegen die ter 
beschikking van de Commissie is gesteld, 
behalve interne documenten die bestemd 
zijn voor gebruik door de Commissie en de 
bevoegde instanties, voor zover die 
informatie niet vertrouwelijk is in de zin 
van artikel 6 en op voorwaarde dat zij 
daartoe schriftelijk een verzoek hebben 
ingediend bij de Commissie.

7. Klagers, belanghebbenden, de 
betrokken lidstaat (lidstaten), de bevoegde 
commissies van het Europees Parlement
en de vertegenwoordigers van het derde 
land of de betrokken entiteit van het derde 
land kunnen alle informatie raadplegen die 
ter beschikking van de Commissie is 
gesteld, behalve interne documenten die 
bestemd zijn voor gebruik door de 
Commissie en de bevoegde instanties, voor 
zover die informatie niet vertrouwelijk is in 
de zin van artikel 6 en op voorwaarde dat 
zij daartoe schriftelijk een verzoek hebben 
ingediend bij de Commissie.



PE613.502v02-00 14/20 AD\1146284NL.docx

NL

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In gevallen waarin de toegang tot de 
noodzakelijke informatie wordt geweigerd 
of anderszins niet wordt verleend binnen 
de toepasselijke termijnen, of waarin het 
onderzoek ernstig wordt gehinderd, worden 
de bevindingen gedaan op basis van de 
beschikbare feiten. Als de Commissie 
vaststelt dat onjuiste of misleidende 
informatie is verstrekt, wordt geen 
rekening gehouden met die informatie.

In gevallen waarin de toegang tot de 
noodzakelijke informatie wordt geweigerd 
of anderszins niet wordt verleend binnen 
de toepasselijke termijnen, waarin een 
betrokken derde land geen toegang heeft 
verleend tot zijn grondgebied voor het 
uitvoeren van het onderzoek of waarin het 
onderzoek ernstig wordt gehinderd, worden 
de bevindingen gedaan op basis van de 
beschikbare feiten. Als de Commissie 
vaststelt dat onjuiste of misleidende 
informatie is verstrekt, wordt geen 
rekening gehouden met die informatie.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De procedure wordt afgesloten 
binnen twee jaar. In gemotiveerde gevallen 
kan deze periode worden verlengd.

1. De procedure wordt afgesloten 
binnen 18 maanden na de instelling van 
een onderzoek. In gemotiveerde gevallen 
kan deze periode binnen een bepaalde 
termijn worden verlengd.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In dringende gevallen, bijvoorbeeld 
situaties die een risico op onmiddellijke en 
onherstelbare schade aan (een) 
luchtvaartmaatschappij(en) uit de Unie 
inhouden, kan de procedure worden 
verkort tot één jaar.

2. In dringende gevallen, bijvoorbeeld 
situaties die een risico op onmiddellijke en 
onherstelbare schade aan (een) 
luchtvaartmaatschappij(en) uit de Unie 
inhouden, kan de procedure worden 
verkort tot maximaal zes maanden.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan de procedure 
opschorten wanneer het derde land of de 
betrokken entiteit uit het derde land 
beslissende stappen heeft ondernomen om 
een einde te maken aan, al naargelang het 
geval:

3. Enkel de Commissie kan, met het 
recht van beroep van benadeelde partijen,
de procedure opschorten wanneer het derde 
land of de betrokken entiteit uit het derde 
land beslissende stappen heeft ondernomen 
om een einde te maken aan, al naargelang 
het geval:

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Luchtvaartmaatschappijen in de 
Unie hebben het recht beroep aan te 
tekenen tegen het besluit van de 
Commissie om de procedure op te 
schorten. Een dergelijk beroep moet 
worden ingediend binnen 20 dagen na de 
kennisgeving van het besluit van de 
Commissie om de procedure op te 
schorten.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de schending van de 
toepasselijke internationale verplichtingen, 
de praktijken die van invloed zijn op de 
concurrentie of de (dreigende) schade voor 
luchtvaartmaatschappij(en) uit de Unie niet 
binnen een redelijke termijn zijn 

4. Als de schending van de 
toepasselijke internationale verplichtingen, 
de praktijken die van invloed zijn op de 
concurrentie of de (dreigende) schade voor 
luchtvaartmaatschappij(en) uit de Unie niet 
binnen een redelijke termijn zijn 
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verholpen, kan de Commissie de procedure
hervatten.

verholpen, hervat de Commissie de 
procedure.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de volgende gevallen beëindigt de 
Commissie, aan de hand van een 
uitvoeringshandeling, het overeenkomstig 
artikel 4 verrichte onderzoek zonder 
herstelmaatregelen vast te stellen:

In de volgende gevallen is de Commissie
gemachtigd overeenkomstig artikel [X] 
gedelegeerde handelingen tot wijziging
van deze verordening vast te stellen om het 
overeenkomstig artikel 4 verrichte 
onderzoek zonder herstelmaatregelen te 
beëindigen:

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bedoelde 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

Schrappen

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de situatie van de betrokken 
luchtvaartmaatschappij(en), met name wat 
betreft aspecten zoals frequentie van de 
diensten, benutting van de capaciteit, 
netwerkeffect, verkoop, marktaandeel, 
winst, rendabiliteit, investeringen en 
werkgelegenheid;

(a) de situatie van de betrokken 
luchtvaartmaatschappij(en), met name wat 
betreft aspecten zoals frequentie van de 
diensten, benutting van de capaciteit, 
netwerkeffect, verkoop, marktaandeel, 
winst, rendabiliteit, milieubescherming, 
investeringen en werkgelegenheid;
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorspelbare evolutie van de 
situatie van de betrokken 
luchtvaartmaatschappij(en), met name wat 
betreft frequentie van de diensten, 
benutting van de capaciteit, netwerkeffect, 
verkoop, marktaandeel, winst, rendabiliteit, 
investeringen en werkgelegenheid;

(a) de voorspelbare evolutie van de 
situatie van de betrokken 
luchtvaartmaatschappij(en), met name wat 
betreft frequentie van de diensten, 
benutting van de capaciteit, netwerkeffect, 
verkoop, marktaandeel, winst, rendabiliteit, 
milieubescherming, investeringen en 
werkgelegenheid;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de klacht wordt ingetrokken, 
kan de Commissie het onderzoek 
beëindigen zonder herstelmaatregelen vast 
te stellen.

1. Als de klacht wordt ingetrokken, 
kan alleen de Commissie het onderzoek 
beëindigen zonder herstelmaatregelen vast 
te stellen. Luchtvaartmaatschappijen in de 
Unie hebben het recht beroep aan te 
tekenen tegen het besluit van de 
Commissie om het onderzoek te 
beëindigen. Een dergelijk beroep moet 
worden ingediend binnen 30 dagen na de 
kennisgeving van het besluit van de 
Commissie om het onderzoek te 
beëindigen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie beëindigt, aan de hand van 
een uitvoeringshandeling, het 
overeenkomstig artikel 4 verrichte 
onderzoek zonder herstelmaatregelen vast 

De Commissie is gemachtigd 
overeenkomstig artikel [X] gedelegeerde 
handelingen tot wijziging van deze 
verordening vast te stellen om het 
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te stellen wanneer: overeenkomstig artikel 4 verrichte 
onderzoek zonder herstelmaatregelen te 
beëindigen wanneer:

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij concludeert dat de vaststelling 
van herstelmaatregelen in strijd zou zijn 
met het belang van de Unie;

(b) zij concludeert, na raadpleging van 
het Europees Parlement, dat de 
vaststelling van herstelmaatregelen 
overeenkomstig artikel 13 in strijd zou zijn 
met het belang van de Unie. Het belang 
van de Unie wordt door de Commissie 
beoordeeld nadat zij alle 
belanghebbenden, met inbegrip van 
luchtvaartmaatschappijen in de Unie, 
heeft geraadpleegd;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Schrappen
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