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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 11. mars 2014

um að setja frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins að því er varðar netið fyrir 
rekstrarstjórnun flugumferðar og viðvörunarmörk fyrir annað viðmiðunartímabilið 2015-2019

(2014/132/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 549/2004 frá 10. mars 2004 um setningu rammaákvæða 
um að koma á samevrópsku loftrými (rammareglugerðin) (1), 
einkum a-liður 3. mgr. 11. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í reglugerð (EB) nr. 549/2004 er kveðið á um að koma 
eigi á fót frammistöðukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu og 
netþjónustu. Einkum er kveðið á um að fram kvæmda-
stjórnin samþykki frammistöðumarkmið innan alls 
Sam bandsins fyrir meginsvið frammistöðu, þ.e. öryggi, 
umhverfi, afkastagetu og kostnaðarhagkvæmni. Viðbótar-
reglur varðandi þessi markmið hafa verið settar fram í 
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 390/2013 (2).

2)  Nú ætti að setja frammistöðumarkmið innan alls Sam-
bandsins fyrir annað viðmiðunartímabilið, sem tekur til 
almanaksáranna 2015–2019, að báðum árum meðtöldum.

3)  Hinn 29. júlí 2010 skipaði framkvæmdastjórnin frammi-
stöðumatsnefnd, í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 549/2004 og 3. gr. reglugerðar framkvæmda-
stjórnarinnar (ESB) nr. 691/2010 (3), til að aðstoða 
við fram kvæmd frammistöðukerfisins og einkum við 
setningu frammistöðumarkmiða innan alls Sambandsins.

4)  Til að greiða fyrir samþykkt frammistöðumarkmiða 
innan alls Sambandsins fyrir annað viðmiðunartímabilið 
skal frammistöðustöðumatsnefndin, með stuðningi fram-

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 71, 12.3.2014, bls. 20. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 236/2014 frá  
24. október 2014 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við 
EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 96, 31.3.2004, bls. 1.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 390/2013 frá 

3. maí 2013 um frammistöðukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu og starfsemi 
neta (Stjtíð. ESB L 128, 9.5.2013, bls. 1).

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 691/2010 frá 29. júlí 2010 
um frammistöðukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu og starfsemi neta (Stjtíð. 
ESB L 201, 3.8.2010, bls. 1).

kvæmdastjórnarinnar, hafa samráð við alla hags muna-
aðilana, sem taldir eru upp í 3. mgr. 10. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 549/2004, um þá nálgun sem nota á við setningu 
frammistöðumarkmiða innan alls Sambandsins, um ferlið, 
sem nota á við setningu markmiðanna, og innan hvaða 
leiðbeinandi viðmiðunarmarka þau ættu að vera. Þetta 
samráð við hagsmunaaðila fór fram frá 25. janúar 2013 
til 3. júlí 2013. Viðræðunefnd starfsgreina, sem komið 
var á fót samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
98/500/EB (4), tók þátt í samráðinu og fulltrúar allra 
evrópskra fagfélaga í almenningsflugi fengu tækifæri til 
að leggja fram athugasemdir.

5)  Að teknu tilliti til samráðs hagsmunaaðila lagði frammi-
stöðumatsnefndin til frammistöðumarkmið innan 
alls Sambandsins í skýrslu sem lögð var fyrir fram-
kvæmda stjórnina 27. september 2013. Í skýrslunni eru 
sett fram forsendur og rök sem liggja til grundvallar 
tillögum að markmiðum og samsetningu hópa veitenda 
flugleiðsöguþjónustu eða starfrænna loftrýmisumdæma í 
sambærilegu rekstrar- og efnahagsumhverfi.

6)  Frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins, sem 
sett eru fram í þessari ákvörðun, eru í samræmi við 
reglugerð (EB) nr. 549/2004 og framkvæmdarreglugerð 
(ESB) nr. 390/2013. Þau hafa verið undirbúin með 
aðstoð frammistöðumatsnefndarinnar. Tekið hefur verið 
tillit til samráðs við hagsmunaaðila og athugasemda frá 
netstjórnandanum, sem skipaður er skv. 6. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 551/2004(5) og 
3. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 
nr. 677/2011(6), Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA) 
og lands bundnum eftirlitsstofnunum. Markmiðin eru 
byggð á þeim upplýsingum sem voru aðgengilegar 
fram kvæmda stjórninni og frammistöðumatsnefndinni til  
17. desember 2013.

7)  Frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins eru 
byggð á gögnum frá aðildarríkjunum, Noregi og Sviss.

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/500/EB frá 20. maí 1998 um 
stofnun viðræðunefnda starfsgreina til að stuðla að skoðanaskiptum milli 
aðila vinnumarkaðarins innan Evrópu (Stjtíð. EB L 225, 12.8.1998, bls. 27).

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 551/2004 frá 10. mars 2004 
um skipulag og notkun loftrýmis í samevrópska loftrýminu (Stjtíð. ESB  
L 96, 31.3.2004, bls. 20).

(6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 677/2011 frá 7. júlí 2011 
um ítarlegar reglur um framkvæmd í tengslum við starfsemi neta fyrir 
rekstrarstjórnun flugumferðar (Stjtíð. ESB L 185, 15.7.2011, bls. 1).
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8)  Frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins fyrir 
meginsvið frammistöðu á sviði öryggis, sem sett eru 
fram í þessari ákvörðun, hafa verið unnin í samráði við 
Flugöryggisstofnun Evrópu.  Við samþykkt viðurkenndra 
aðferða til að uppfylla kröfur og leiðbeiningar, í samræmi 
við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 390/2013, mun 
Flugöryggisstofnun Evrópu skýra nánar skilgreiningar á 
flokkum áhættugreiningarinnar (e. Risk Analysis Tool) til 
að tryggja samræmda beitingu frammistöðumarkmiðanna 
innan alls Sambandsins, að því er varðar meginsvið 
frammistöðu á sviði öryggis, einkum að því er varðar 
skilgreiningu á flokki C (geta til að veita örugga en skerta 
rekstrarstjórnun flugumferðar).  Einnig var haft samráð 
við Flugöryggisstofnun Evrópu um frammistöðumarkmið 
innan alls Sambandsins, að því er varðar önnur meginsvið 
frammistöðu, með það í huga að tryggja samræmi við 
forgangsmarkmið um öryggi.

9)  Setja skal frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins 
fyrir meginsvið frammistöðu á sviði umhverfis á grundvelli 
frammistöðu ársins 2012, sem frammistöðumatsnefndin 
reiknaði út, þ.e. 3,17% fyrir meðalhagkvæmni leiðarflugs 
í láréttum fleti fyrir raunverulega flugleið og 5,15% 
fyrir meðalhagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti fyrir 
flugleiðina í þeirri flugáætlun sem síðast var lögð fram.

10)  Fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins ættu frammi stöðu-
markmiðin fyrir meginsvið frammistöðu á sviði afkasta-
getu, sem eru mæld sem meðalseinkun á leiðar flugi 
vegna flæðisstjórnunar flugumferðar, að vera sambærileg 
frammistöðumarkmiðum innan alls Sambandsins árið 
2014, með tilliti til umferðarspár fyrir annað viðmiðunar-
tímabilið.  

11)  Tilgreina ætti frammistöðumarkmið innan alls Sam-
bandsins fyrir meginsvið frammistöðu á sviði kostnaðar-
hagkvæmni, fyrir hvert ár viðmiðunartímabilsins, á 
raunvirði ársins 2009 (EUR2009), m.a. til að unnt sé að 
bera þau saman við frammistöðu sem náðst hefur á fyrra 
viðmiðunartímabili. 

12)  Bera ætti áætlaðar úrbætur á kostnaðarhagkvæmni á öðru 
viðmiðunartímabilinu saman við ákvarðaðan kostnað fyrir 
árið 2014 sem nemur 6 242 milljónum(7) evra (EUR2009).  
Á grundvelli nýjustu forsendna varðandi þróun umferðar 
fyrir árið 2014(8) ætti viðmiðunargildið fyrir  ákvarðaðan 
einingarkostnað að vera 58,09 evrur (EUR2009). Því ætti 
markmiðið fyrir kostnaðarhagkvæmni að gefa tilefni til 
lækkunar á ákvörðuðum einingarkostnaði um 3,3% á ári 
á öðru viðmiðunartímabilinu. Viðmiðunargildið 58,09 
evrur (EUR2009) er hærra en frammistöðumarkmiðið 

(7) Að meðtöldum kostnaði vegna Króatíu, sem tók ekki þátt í frammi stöðu-
kerfinu á fyrsta viðmiðunartímabilinu, ásamt aðlögun allra aðildarríkjanna 
til að taka til greina fyrirsjáanlegan frádrátt vegna sjónflugs sem er undan-
þegið gjöldum.

(8) 107 439 000 leiðarflugsþjónustueiningar (heimild: STATFOR, low case 
forecast, september 2013).

innan alls Sambandsins fyrir árið 2014, sem nemur 53,92 
evrum (EUR2009), vegna þess að áætlaður umferðarþungi 
á árinu 2014 er minni en upphaflega var gert ráð fyrir í 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/121/ESB(9). 

13)  Forsendur fyrir umferð á öðru viðmiðunartímabilinu eru 
þær sömu og í neikvæðri sviðsmynd, samkvæmt nýjustu 
spá Tölfræði- og spáþjónustu Evrópustofnunar um 
öryggi flugleiðsögu (e. Statistics and Forecast Service 
(STATFOR)), sem gefin var út 30. september 2013 og 
þar sem gert er ráð fyrir að umferðarþungi á ári aukist 
að meðaltali um 1,2%.  Spátímabilið til langs tíma, 
þ.e. til loka ársins 2019, felur þó í sér ákveðna óvissu. 
Í tengslum við skýrslu framkvæmdastjórnarinnar fyrir 
nefndina um samevrópskt loftrými, sem um getur í 4. mgr. 
18. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 390/2013, 
ætti framkvæmdastjórnin því, eigi síðar en 2016, að 
endurskoða þessar umferðarforsendur í ljósi nýjustu spár 
STATFOR. Á grundvelli þessarar endurskoðunar getur 
framkvæmdastjórnin ákveðið, ef við á, að endurskoða 
frammistöðumarkmiðin innan alls Sambandsins fyrir 
almanaksárin 2017–2019 í samræmi við a-lið 1. mgr.  
17. gr. þeirrar reglugerðar.

14)  Því er spáð að ákvarðaður viðmiðunarkostnaður fyrir 
annað viðmiðunartímabilið lækki að meðaltali um 2,1% 
á ári.

15)  Til viðbótar við frammistöðumarkmiðin innan alls 
Sambandsins ætti að setja viðvörunarmörk þannig að ef 
farið er yfir þessi mörk má virkja viðbúnaðarkerfið sem 
um getur í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 390/2013.

16)  Í samræmi við framkvæmdarreglugerð (ESB)  
nr. 390/2013 er ekki nauðsynlegt að staðbundin markmið 
séu þau sömu og frammistöðumarkmiðin innan alls 
Sambandsins. Þau ættu að vera í samræmi við og stuðla 
með fullnægjandi hætti að því að frammistöðumarkmiðin 
innan alls Sambandsins náist. Frammistöðuáætlunin, sem 
verður að gera á vettvangi starfræns loftrýmisumdæmis, 
samkvæmt framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 390/2013, 
ætti að endurspegla þetta samræmi og fullnægjandi 
framlag.

17)  Þessi ákvörðun ætti að öðlast gildi á þeim degi sem 
hún birtist opinberlega, með það í huga að greiða fyrir 
undirbúningi frammistöðuáætlana í samræmi við II. kafla 
framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 390/2013.

(9) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/121/ESB frá 21. febrúar 2011 
um að setja frammistöðumarkmið og viðvörunarmörk fyrir veitingu 
flugleiðsöguþjónustu í gervöllu Evrópusambandinu fyrir árin 2012 til 2014 
(Stjtíð. ESB L 48, 23.2.2011, bls. 16).
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18)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um samevrópskt 
loftrými.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr. 

Frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins fyrir 
meginsvið frammistöðu á sviði öryggis

1.  Frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins fyrir 
meginsvið frammistöðu á sviði öryggis skulu sett fyrir annað 
viðmiðunartímabilið eins og tilgreint er í 2. og 3. mgr.

2.  Frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins, að því er 
varðar skilvirkni og öryggisstjórnunina, sem um getur í a-lið í 
lið 1.1 í 1. þætti I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 
nr. 390/2013, skulu ákvörðuð með eftirfarandi hætti:

a)  eigi síðar en 31. desember 2019 skulu landsbundin eftir-
litsyfirvöld uppfylla a.m.k. stig C(10) að því er varðar 
öll stjórnunarmarkmið („öryggisstefnu og -markmið“, 
„stjórnun öryggisáhættu“, „fullvissu um öryggi“, „eflingu 
öryggis“ og „öryggismenningu“); 

b)  eigi síðar en 31. desember 2019 skulu veitendur flug-
leið söguþjónustu uppfylla a.m.k. stig D að því er varðar 
stjórnunarmarkmið fyrir „öryggisstefnu og -markmið“, 
„stjórnun öryggisáhættu“, „fullvissu um öryggi“ og 
„eflingu öryggis“ og a.m.k. stig C að því er varðar 
„öryggis menningu“.

3.  Frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins, að því er 
varðar beitingu alvarleikaflokkunarinnar, sem um getur í b-lið 
í lið 1.1 í 1. þætti I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 
nr. 390/2013, skulu ákvörðuð með eftirfarandi hætti:

a)  eigi síðar en 31. desember 2017 og á hverju ári eftir það til 
loka annars viðmiðunartímabilsins skulu aðildarríkin, fyrir 
tilstuðlan landsbundinna eftirlitsyfirvalda sinna, tryggja 
öflun gagna og skýrslugjöf til Flugöryggisstofnunar 
Evrópu um alvarleikastig „heildarrekstrarstjórnunar 
flugumferðar“ (e. ATM Overall), sem er ákvarðað með 
áhættugreiningaraðferð (e. Risk Analysis Tool (RAT)) 
við flokkun a.m.k. 80% af tilkynntum brotum á reglum 
á hverju ári um lágmarksaðskilnað og brautarátroðning 
í flokki A (alvarleg flugatvik), flokki B (meiri háttar 
flugatvik) og flokki C (veruleg flugatvik)(11);  

b)  eigi síðar en 31. desember 2017 og 2019 skulu aðildarríkin, 
fyrir tilstuðlan landsbundinna eftirlitsyfirvalda sinna,  
tryggja öflun gagna og skýrslugjöf til Flugöryggisstofnunar 
Evrópu um alvarleikastig „heildarrekstrarstjórnunar 
flugumferðar“, sem er ákvarðað með áhættugreiningar-
aðferðinni við flokkun a.m.k. 80% og 100%, eftir því sem 
við á, af árlega tilkynntum atvikum við rekstrarstjórnun 

(10) Stig C og D eru skilgreind sem viðurkenndar aðferðir til að uppfylla 
kröfur og leiðbeiningar Flugöryggisstofnunar Evrópu við framkvæmd og 
mælingar á meginframmistöðuvísum á sviði öryggis, eins og um getur í 7. 
gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 390/2013,

(11) Flokkarnir AA, A, B, C, D og E eru skilgreindir sem viðurkenndar aðferðir 
til að uppfylla kröfur og leiðbeiningar Flugöryggisstofnunar Evrópu við 
framkvæmd og mælingar á meginframmistöðuvísum á sviði öryggis eins 
og um getur í 7. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 390/2013,

flugumferðar, í flokki AA (algjört vanhæfi til að veita örugga 
rekstrarstjórnun flugumferðar), flokki A (alvarlegt vanhæfi 
til að veita örugga rekstrarstjórnun flugumferðar), flokki 
B (að hluta til vanhæfi til að veita örugga rekstrarstjórnun 
flugumferðar) og flokki C (hæfi til að veita örugga en 
skerta rekstrarstjórnun flugumferðar),

c)  eigi síðar en 31. desember 2017 og 2019 skulu veitendur 
flugleiðsöguþjónustu gefa landsbundnum eftirlits yfir-
völdum skýrslu um alvarleika „rekstrarstjórnunar flug-
umferðar á jörðu niðri“ (e. ATM Ground) með því að 
nota áhættu greiningar aðferðina við flokkun a.m.k. 80 og 
100%, eftir því sem við á, af árlega tilkynntum brotum á 
reglum um lágmarksaðskilnað og brautarátroðning í flokki 
A (alvarleg flugatvik), flokki B (meiri háttar flugatvik) og 
flokki C (veruleg flugatvik),

d)  eigi síðar en 31. desember 2017 og 2019 skulu veit endur 
flugleiðsöguþjónustu gefa landsbundnum eftirlits yfir-
völdum sínum skýrslu vegna alvarleika „rekstrar stjórn-
unar flugumferðar á jörðu niðri“ með áhættugreiningar-
aðferðinni fyrir flokkun a.m.k. 80% og 100%, eftir því sem 
við á, af árlega tilkynntum atvikum við rekstrarstjórnun 
flug umferðar í flokki AA (algjört vanhæfi til að veita örugga 
rekstrar stjórnun flugumferðar), flokki A (alvarlegt vanhæfi 
til að veita örugga rekstrarstjórnun flugumferðar), flokki 
B (að hluta til vanhæfi til að veita örugga rekstrarstjórnun 
flugumferðar) og flokki C (hæfi til að veita örugga en 
skerta rekstrarstjórnun flugumferðar),

2. gr.

Frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins fyrir 
meginsvið frammistöðu á sviði umhverfis

Frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins fyrir meginsvið 
frammistöðu á sviði umhverfis skulu ákvörðuð fyrir annað 
viðmiðunartímabilið með eftirfarandi hætti:

1.  meðalhagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti, sem nemur 
a.m.k. 2,6% árið 2019 fyrir raunverulega flugleið, eins og 
hún er skilgreind í a-lið í lið 2.1 í 1. þætti I. viðauka við 
framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 390/2013,

2.  meðalhagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti, sem nemur 
a.m.k. 4,1% árið 2019 fyrir þá flugleið í þeirri flugáætlun 
sem var síðast lögð fram eins og hún er skilgreind í b-lið 
í lið 2.1 í 1. þætti I. viðauka við framkvæmdarreglugerð 
(ESB) nr. 390/2013.

3. gr.

Frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins fyrir 
meginsvið frammistöðu á sviði afkastagetu

Frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins fyrir annað 
viðmiðunartímabilið, að því er varðar meginsvið frammistöðu á 
sviði afkastagetu, skulu vera meðalseinkun á leiðarflugi vegna 
flæðisstjórnunar flugumferðar og á hvert flug, eins og skilgreint 
er í lið 3.1 í 1. þætti I. viðauka við framkvæmdarreglugerð 
(ESB) nr. 390/2013, þannig að seinkunin verði að hámarki 
0,5 mínútur á hvert flug og þessu markmiði á að ná á hverju 
almanaksári.
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4. gr.

Frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins fyrir 
meginsvið frammistöðu á sviði kostnaðarhagkvæmni

Frammistöðumarkmið innan alls Sambandsins fyrir annað 
viðmiðunartímabilið, að því er varðar meginsvið frammistöðu 
á sviði kostnaðarhagkvæmni, skal vera meðaltal ákvarðaðs 
kostnaðar á hverja einingu fyrir leiðarflugsleiðsöguþjónustu 
innan alls Sambandsins, eins og skilgreint er í a-lið í lið 
4.1 í 1. þætti I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 
nr. 390/2013, sem er gefinn upp í raunvirði evru árið 2009 
(EUR2009) sem 56,64 evrur fyrir árið 2015, 54,95 evrur fyrir 
árið 2016, 52,98 evrur fyrir árið 2017, 51,00 evra fyrir árið 
2018 og 49,10 evrur fyrir árið 2019.

5. gr.

Forsendur

Þessi ákvörðun er byggð á forsendunum sem settar eru fram í 
viðaukanum.

6. gr.

Viðvörunarmörk

1.  Þegar raunveruleg umferð, sem frammistöðumatsnefndin 
skráir, víkur frá umferðarforsendunum, sem settar eru fram 
í viðaukanum, um a.m.k. 10% á einu almanaksári, má ræsa 

viðbúnaðarkerfið sem um getur í 1. mgr. 19. gr. fram kvæmdar-
reglugerðar (ESB) nr. 390/2013.

2.  Þegar raunveruleg umferð, sem frammistöðumatsnefndin 
skráir, víkur frá umferðarspám, sem settar eru fram í 
viðeigandi frammistöðuáætlun, sem um getur í III. kafla 
framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 390/2013, um a.m.k. 10% 
á einu almanaksári, má ræsa staðbundna viðbúnaðarkerfið sem 
um getur í 2. mgr. 19. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB)  
nr. 390/2013.

7. gr.

Gildistaka

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 11. mars 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

_______

VIÐAUKI

1.  Ágiskanir um þróun umferðar innan alls Sambandsins, gefnar upp í  leiðarflugsþjónustueiningum 

Leiðarflugsþjónustueiningar

2015 2016 2017 2018 2019

108 541 000 110 196 000 111 436 000 112 884 000 114 305 000

2.  Ákvarðaður viðmiðunarkostnaður fyrir leiðarflugsleiðsöguþjónustu sem spáð er innan alls Sambandsins

Ákvarðaður kostnaður (EUR2009)

2015 2016 2017 2018 2019

6 147 905 000 6 055 686 000 5 904 294 000 5 756 687 000 5 612 769 000


