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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0009/2012)

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for 
tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne (omarbejdning)
(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

Ifølge den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter1 skal en rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen behandle forslag til omarbejdning, der 
forelægges af Kommissionen.

Vedlagt fremsendes den rådgivende gruppes udtalelse om ovennævnte forslag.

Retsudvalget forventes at tage stilling hertil på sit møde den 1. marts 2012.

Bilag

                                               
1 EUT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 16. januar 2012

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for tildeling af 
slots i Den Europæiske Unions lufthavne (omarbejdning)
COM(2011)0827 af 1.12.2011 – 2011/0391 (COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, og særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe sammensat 
af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på et møde den 12. 
december 2011 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
omarbejdning af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for 
tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne konstaterede den 
rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1) I betragtning 18 bør ordene ”En lufthavn kan gives status som koordineret lufthavn” 
erstattes med ordene ”En lufthavn kan gives status som fartplansformidlet eller koordineret 
lufthavn”.
2) I artikel 6, stk. 1, bør henvisningen til "artikel 13 og 18" betragtes som en henvisning til 
"artikel 13, artikel 17, stk. 1, og artikel 18".
3) I artikel 9 bør ordene "jf. dog artikel 10, stk. 2" udgå.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 
indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den 
rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i 
de tidligere retsakter, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer.

                                               
1 Den rådgivende gruppe havde den tyske, engelske og franske sprogudgave til rådighed og benyttede den 
franske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.
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