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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet 
(omarbejdning)
(16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (16160/4/2007 – C6-0176/2008),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 af Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0396)2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 67,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget 
(A6-0264/2008),

1. godkender den fælles holdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-
traktatens artikel 254, stk. 1;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 
procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at 
foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

1 Vedtagne tekster af 11.7.2007, P6_TA(2007)0337.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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BEGRUNDELSE

Indledning og baggrund

Denne forordning er en omarbejdning af retsakten om driften af lufttrafiktjenester i 
Fællesskabet. Sigtet med forordningen er at ajourføre den tredje luftfartspakke, der udgjorde 
sidste trin i liberaliseringen af luftfarten i Fællesskabet, og som er fra 1992.

Pakken rummede tre elementer: Forordning nr. 2407/92, der vedrørte udstedelse af licenser til 
luftfartsselskaber og leasing af fly; forordning nr. 2408/92, der indførte princippet om EF-
luftfartsselskabers frie adgang til ruter inden for Fællesskabet og fastlagde visse undtagelser, 
navnlig i forbindelse med forpligtelse til offentlig tjeneste; og forordning nr. 2409/92, som 
liberaliserede flybilletpriserne.
Sigtet med denne forordning er at ajourføre og ændre og i visse tilfælde stramme 
bestemmelserne i denne pakke på grundlag af de opnåede erfaringer og de nugældende 
forhold inden for luftfartssektoren.

Indholdet af forslaget til forordning

Det foreliggende forslag sigter mod at skabe lige vilkår for tildeling og tilbagekaldelse af 
licenser. Det kræver, at medlemsstaterne styrker kontrollen med licenserne. Det skal 
harmonisere og styrke bestemmelserne om leasing af fly; både "dry lease" (uden besætning) 
og "wet lease" (med besætning) for at øge sikkerheden og sikre korrekt anvendelse af de 
sociale bestemmelser. Det tydeliggør bestemmelserne om trafikfordeling mellem lufthavne 
ved at fjerne termen "lufthavnssystem" og tage hensyn til de faktiske forhold, hvor byer og 
bygrupper betjenes af samme lufthavn(e), samtidig med at det skal hindre forskelsbehandling 
af luftfartsselskaber. Endelig fremmer det prisernes gennemskuelighed for passagererne og en 
rimelig prisadfærd.

Parlamentets førstebehandling

Parlamentet afsluttede sin førstebehandling af dette forslag den 9. maj 2007. Der blev 
vedtaget i alt 53 ændringer, som alle afspejlede spørgsmål, der havde været behandlet i 
Transport- og Turismeudvalget. Sammenfattet vedrørte Parlamentets ændringer følgende: 

- styrkelse af det finansielle tilsyn; 
- korrekt anvendelse af den sociale lovgivning; 
- prisgennemskuelighed og fakultative pristillæg udelukkende på "opt-in"-basis, tydelig 

definition af aftaler om "dry" og "wet" lease;
- stramning af kravene om økonomisk formåen; 
- et klart administrativt ansvar for tilbagekaldelse og suspension af licenser;
- bestemmelser om fornyet vurdering af opfyldelsen af kravene; 
- betingelser for, at et fly kan leases "wet" fra et tredjeland; 
- luftfartsselskabernes ret til at blive hørt, inden der træffes afgørelse om suspension eller 

tilbagekaldelse af en licens; 
- inddragelse af kriterier for social udvikling, for så vidt angår forpligtelser til offentlig 

tjeneste; 
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- høring af lufthavne om trafikfordeling; 
- straf for overtrædelse af forordningen.

Efter Parlamentets førstebehandling

Rådets formandskab har tilkendegivet vilje til at acceptere Parlamentets ændringer på disse 
områder helt, delvis eller principielt.

Med skrivelse af 29. november 2007 bekræftede formanden for Transport- og 
Turismeudvalget aftalen med ordførerens og skyggeordførernes godkendelse, at han var rede 
til at anbefale godkendelse af den foreslåede fælles holdning med disse ændringer.

Rådets fælles holdning

Efter en grundig behandling af Rådets fælles holdning, fremsendt til Parlamentet den 17. april 
2008, kan det konstateres, at Rådet har overholdt denne aftale. Rådet har accepteret 20 af 
Parlamentets ændringer i deres helhed. Yderligere 12 ændringer er accepteret principielt, men 
er indarbejdet andetsteds i forordningen eller omformuleret. Rådet har afvist 13 ændringer på 
grund af manglende klarhed, af tekniske årsager, eller fordi de blev overflødige på grund af 
andre ændringer. Kun otte ændringer, der vedrørte forordningens gyldighedsområde og 
tildelingen af licenser blev afvist af principielle årsager.

Indstilling

Ordføreren henstiller til, at Rådets fælles holdning godkendes uden yderligere 
ændringsforslag. Det er der flere årsager til. For det første styrker og forbedrer den foreslåede 
forordning bestemmelserne i den gældende lovgivning på det område, den vedrører, det vil 
sige kontrollen med licenserne; leasing af fly; trafikfordeling og gennemskuelig 
prisfastsættelse. For det andet forbedrer ændringerne fra begge lovgivningsmyndighedens 
organer Kommissionens oprindelige forslag. For det tredje er substansen i Parlamentets 
ændringer blevet accepteret. 
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