
Nr. 31/156 28.6.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 793/2004

av 21. april 2004

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 95/93 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker  
i lufthavnene i Fellesskapet(*)

2007/EØS/31/37

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I samsvar med konklusjonene fra Det europeiske råds 
møte i Stockholm 23. og 24. mars 2001, utgjør denne 
forordning et første trinn i en omfattende revisjonspro-
sess. For å følge med i utviklingen, særlig med hensyn til 
nyinntredere og spørsmål om markedsadgang, bør denne 
forordning gjennomgås på ny etter en fastsatt anvendel-
sesperiode.

2)  Erfaringen har vist at rådsforordning (EØF) nr. 95/93(4) 
bør styrkes for å sikre full og mest mulig fleksibel bruk 
av begrenset kapasitet i overbelastede lufthavner.

3)  Det er derfor nødvendig å endre nevnte forordning i 
samsvar med dens artikkel 14 og å klarlegge en rekke 
bestemmelser i den.

4)  Det er ønskelig å følge internasjonal terminologi og 
derfor anvende uttrykkene «ruteplantilrettelagt lufthavn» 
og «koordinert lufthavn» i stedet for henholdsvis «koor-
dinert lufthavn» og «fullt koordinert lufthavn».

5)  Lufthavner med alvorlig kapasitetsmangel bør få status 
som «koordinerte lufthavner» ut fra objektive kriterier 
etter at en kapasitetsanalyse er foretatt. I koordinerte luft-
havner kreves det nærmere regler for å sikre at prinsip-
pene om åpenhet, nøytralitet og likebehandling følges 
fullt ut. Særskilt virksomhet som helikoptertrafikk bør 
ikke omfattes av reglene for fordeling av tidsluker der-
som dette ikke er nødvendig.

6)  I ruteplantilrettelagte lufthavner bør ruteplantilretteleg-
geren opptre uavhengig. I koordinerte lufthavner spiller 
koordinatoren en sentral rolle i koordineringsprosessen. 
Koordinatorene bør derfor være helt uavhengige, og 
deres ansvarsområder bør angis i detalj.

7)  Det er nødvendig å fastsette nøyaktig hvilken rolle den 
koordineringskomité som er nedsatt for å gi råd og megle 
ved fordeling av tidsluker skal spille. Medlemsstatenes 
representanter bør inviteres til koordineringskomiteens 
møter som observatører uten stemmerett. En slik obser-
vatørstatus skal ikke være til hinder for at slike repre-
sentanter kan lede komitémøtene. Det er viktig å sikre 
at koordineringskomiteen ikke har rett til å gjøre vedtak 
som er bindende for koordinatoren.

8)  Det er også nødvendig å understreke at fordelingen av 
tidsluker bør anses som en tildeling til luftfartsselskaper 
av tillatelse til å benytte lufthavnanlegg for landing og 
avgang på bestemte datoer og tidspunkter i det tidsrom 
tillatelsen gis for. Behovet for å utarbeide regler og fram-
gangsmåter for koordinering av tidsluker i lufthavner og 
i luftrom bør undersøkes.

9)  Av hensyn til en stabil virksomhet er det i det eksiste-
rende systemet likevel mulighet til å omfordele tidsluker 
til etablerte luftfartsselskaper som har opparbeidet seg 
historisk fortrinnsrett («hevdvunne rettigheter») til disse. 
For å oppmuntre til regelmessig virksomhet i en koordi-
nert lufthavn, er det nødvendig å fastsette at hevdvunne 
rettigheter gjelder for serier av tidsluker. Samtidig bør 
medlemsstatene ved fastsettelsen av kapasitetsparame-
trer kunne ta hensyn til driftsmessige og miljømessige 
begrensninger.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 30.4.2004, s. 50, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 21.

(1) EFT C 270 E av 25.9.2001, s. 131.
(2) EFT C 125 av 27.5.2002, s. 8.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 11. juni 2002 (EUT C 261 E av 30.10.2003, 

s. 116), Rådets felles holdning av 19. februar 2004 (ennå ikke offentliggjort 
i EUT) og Europaparlamentets holdning av 1. april 2004 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1554/2003 (EUT L 221 av 4.9.2003, s. 1).
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10)  Hevdvunne tidsluker bør oppfylle bestemmelsene om 
beregning av bruksprosent samt alle andre relevante 
bestemmelser i forordning (EØF) nr. 95/93 for at luftfarts-
selskapene skal kunne fortsette å kreve disse tidslukene 
i den neste tilsvarende ruteplanperioden. Situasjonen for 
hevdvunne rettigheter i forbindelse med felles drift, felles 
rutenummer eller franchiseavtaler bør klarlegges.

11)  Regelmessig trafikk i en lufthavn bør prioriteres høyt, 
uten skille mellom ruteflyging og ikke-regelbundet  
flyging.

12)  Definisjonen av «nyinntreder» bør utformes slik at den 
fremmer en egnet regional lufttrafikk og øker den poten-
sielle konkurransen på ruteflyging innenfor Fellesskapet.

13)  For bedre å sikre at tredjestater blant annet gir EF-luft-
fartsselskaper tilsvarende behandling, bør det fastsettes 
en framgangsmåte som gir Fellesskapet mulighet til å 
treffe mer effektive tiltak overfor tredjestater som ikke 
gir EF-luftfartsselskaper en behandling som tilsvarer 
behandlingen i Fellesskapet.

14)  De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

15)  I koordinerte lufthavner er det adgang bare for luftfarts-
selskaper som er tildelt en tidsluke. Det bør innføres 
tiltak for å sikre gjennomføringen av denne forordning, 
særlig når luftfartsselskaper gjentatte ganger og forsettlig 
ikke følger reglene for fordeling av tidsluker.

16)  Det bør finnes en framgangsmåte for å prøve beslutninger 
tatt av koordinatoren.

17)  For å unngå enhver tvil bør det særlig angis at anvendel-
sen av bestemmelsene i denne forordning verken berører 
konkurransereglene i traktaten, særlig artikkel 81 og 82, 
eller rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 av 21. desember 
1989 om tilsyn med foretakssammenslutninger(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 95/93 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 nr. 1 skal lyde:

«1. Denne forordning får anvendelse på lufthavnene i Fel-
lesskapet.»

2. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav a) og b) skal lyde:

«a) «tidsluke», tillatelse gitt av en koordinator i sam-
svar med denne forordning til å bruke hele den 
infrastruktur i en koordinert lufthavn som er nød-
vendig for å utføre en flyging på en bestemt dag og 
på et bestemt tidspunkt, for landing eller avgang, 
som tildelt av en koordinator i samsvar med denne 
forordning, 

b) «nyinntreder»,

i) et luftfartsselskap som anmoder om en tidsluke 
som del av en serie av tidsluker, i en lufthavn en 
bestemt dag, og som dersom anmodningen ble 
etterkommet, ville ha færre enn fem tidsluker til 
sammen i lufthavnen vedkommende dag, eller

ii) et luftfartsselskap som anmoder om en serie av 
tidsluker med henblikk på ruteflyging med pas-
sasjerer uten mellomlanding mellom to lufthavner 
i Fellesskapet når høyst to andre luftfartsselskaper 
driver den samme ruteflyging uten mellomlanding 
mellom disse lufthavnene eller lufthavnsystemene 
vedkommende dag, og der luftfartsselskapet, der-
som anmodningen ble etterkommet, likevel ville ha 
færre enn fem tidsluker i lufthavnen vedkommende 
dag for denne flygingen uten mellomlanding, eller

iii)  et luftfartsselskap som anmoder om en serie av 
tidsluker i en lufthavn med henblikk på rutefly-
ging med passasjerer uten mellomlanding mellom 
vedkommende lufthavn og en regional lufthavn 
der ingen andre luftfartsselskaper driver en direkte 
rute med passasjerer mellom disse lufthavnene 
eller lufthavnsystemene vedkommende dag, og der 
luftfartsselskapet, dersom anmodningen ble etter-

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1310/97 (EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1).
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kommet, likevel ville ha færre enn fem tidsluker 
i lufthavnen vedkommende dag for denne flyging 
uten mellomlanding.

 Et luftfartsselskap som har mer enn 5 % av det 
samlede antall ledige tidsluker vedkommende dag i 
en bestemt lufthavn, eller mer enn 4 % av det sam-
lede antall tilgjengelige tidsluker vedkommende 
dag i et lufthavnsystem som nevnte lufthavn er en 
del av, skal ikke anses som en nyinntreder i luft-
havnen.»

b) Bokstav f) og g) skal lyde:

«f) i)  «luftfartsselskap», et lufttransportforetak som 
har en gyldig driftslisens eller tilsvarende 
senest 31. januar for kommende sommerse-
song eller 31. august for kommende vinterse-
song. Med hensyn til artikkel 4, 8, 8a og 10 
skal definisjonen av luftfartsselskap også 
omfatte operatører som driver forretnings-
flyging, dersom de følger en ruteplan; med 
hensyn til artikkel 7 og 14 skal definisjonen 
av luftfartsselskap også omfatte alle operatø-
rer av sivile luftfartøyer, 

ii) «gruppe av luftfartsselskaper», to eller flere 
luftfartsselskaper som har felles drift, driver 
franchisevirksomhet eller bruker felles rute-
nummer ved drift av en bestemt flyrute, 

g) «koordinert lufthavn», en lufthavn der et luftfarts-
selskap eller en annen luftfartøyoperatør for å 
lande eller ta av må ha fått tildelt en tidsluke av 
en koordinator, med unntak av statlige flyginger, 
nødlandinger og humanitære flyginger.»

c) Følgende nye bokstaver skal lyde:

«i) «ruteplantilrettelagt lufthavn», en lufthavn der det 
på noen tidspunkter i løpet av dagen, uken eller 
året kan oppstå overbelastning som sannsynligvis 
kan løses gjennom frivillig samarbeid mellom 
luftfartsselskaper, og der en ruteplantilrettelegger 
er utpekt for å lette virksomheten til luftfartsselska-
per som driver flyging eller har til hensikt å drive 
flyging til og fra lufthavnen, 

j) «lufthavnadministrasjon», et organ som, eventuelt 
i forbindelse med annen virksomhet, har som opp-
gave å administrere og forvalte lufthavninfrastruk-
turene i henhold til nasjonale lover eller forskrifter, 
og å samordne og kontrollere virksomheten til de 

ulike operatører i den aktuelle lufthavnen eller det 
aktuelle lufthavnsystemet, 

k) «serie av tidsluker», minst fem tidsluker som det 
er anmodet om for samme tidspunkt på samme 
ukedag regelmessig i samme ruteplanperiode, og 
som er tildelt i henhold til anmodningen, eller, der-
som det ikke er mulig, er tildelt for omtrent samme 
tidspunkt,

l) «forretningsflyging», den sektor av allmennflyging 
som omfatter foretaks drift eller bruk av luftfartøy-
er for å transportere passasjerer eller gods som ledd 
i forretningsdriften, der flygingen vanligvis ikke er 
tilgjengelig for allmennheten og der pilotene minst 
har et gyldig sertifikat for kommersiell flyging som 
omfatter instrumentbevis,

m) «koordineringsparametrer», all kapasitet, uttrykt 
på en operasjonell måte, som i en koordinerings-
periode er til rådighet for fordeling av tidsluker 
i en lufthavn, når det tas hensyn til alle tekniske, 
driftsmessige og miljømessige forhold som påvir-
ker yteevnen til lufthavnens infrastruktur og dens 
delsystemer.»

3. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1) a) En medlemsstat har plikt til å gi en lufthavn 
status som ruteplantilrettelagt eller koordinert 
lufthavn bare i henhold til bestemmelsene i 
denne artikkel.

b) En medlemsstat skal gi en lufthavn status 
som koordinert lufthavn bare i henhold til 
bestemmelsene i nr. 3.»

b) I nr. 2 endres begrepet «koordinert lufthavn» til «rute-
plantilrettelagt lufthavn».

c) Nr. 3 skal lyde:

«3. Den berørte medlemsstat skal påse at lufthav-
nadministrasjonen eller et annet vedkommende organ 
foretar en grundig kapasitetsanalyse av en lufthavn 
uten særlig status eller en ruteplantilrettelagt lufthavn 
når vedkommende medlemsstat anser det som nødven-
dig, eller innen seks måneder,

i) på skriftlig anmodning fra luftfartsselskaper som 
representerer mer enn halvparten av trafikken i en 
lufthavn eller fra lufthavnadministrasjonen når de 
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anser at lufthavnens kapasitet ikke er tilstrekkelig 
med tanke på faktisk eller planlagt trafikk i visse 
perioder, eller

ii) på Kommisjonens anmodning, særlig dersom en 
lufthavn i praksis er tilgjengelig bare for luft-
fartsselskaper som har fått tildelt tidsluker, eller 
dersom luftfartsselskaper, og særlig nyinntredere, 
har alvorlige problemer med å få landings- og 
avgangsmuligheter ved vedkommende lufthavn.

 Denne analysen skal foretas i henhold til allment 
anerkjente metoder for å fastslå kapasitetsmangel, 
idet det tas hensyn til miljømessige begrensninger ved 
vedkommende lufthavn. Analysen skal ta hensyn til 
muligheten for å løse kapasitetsproblemet ved hjelp 
av ny eller endret infrastruktur, driftsendringer eller 
andre endringer, samt fastsette en tidsplan for løsning 
av problemet. Analysen skal ajourføres dersom nr. 5 
får anvendelse, eller dersom endringer ved lufthavnen 
i vesentlig grad påvirker kapasiteten og kapasitetsbru-
ken. Analysen og metoden som ligger til grunn for den 
skal stilles til rådighet for de parter som har anmodet 
om analysen, og, på anmodning, for andre berørte 
parter. Analysen skal samtidig oversendes Kommisjo-
nen.»

d) Nr. 4 erstattes med følgende numre:

«4. På grunnlag av analysen skal medlemsstaten 
ha samråd om kapasitetssituasjonen i lufthavnen med 
lufthavnadministrasjonen, luftfartsselskapene som 
regelmessig bruker lufthavnen, deres organisasjoner, 
representanter for allmennflyging som regelmessig 
bruker lufthavnen, og lufttrafikktjenesten.

5. Når kapasitetsproblemer oppstår i minst én rute-
planperiode, skal medlemsstaten sikre at lufthavnen får 
status som koordinert for de relevante periodene bare 
dersom

a) mangelen er av en så alvorlig art at betydelige 
forsinkelser ikke kan unngås i lufthavnen, og

b) det ikke finnes noen mulighet for å løse disse pro-
blemene på kort sikt.

6. Som unntak fra nr. 5 kan medlemsstatene i 
særlige tilfeller gi de berørte lufthavnene status som 
koordinert i den berørte perioden.»

e) Nåværende nr. 5 blir nr. 7, og uttrykket «fullt koordi-
nert lufthavn» erstattes med «koordinert lufthavn».

4. I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a) Overskriften erstattes med følgende: «Ruteplantilret-
teleggeren og koordinatoren».

b) Nr. 1-6 skal lyde:

«1) Medlemsstaten som er ansvarlig for en rute-
plantilrettelagt eller koordinert lufthavn, skal påse at 
det utpekes en kvalifisert fysisk eller juridisk person 
som henholdsvis ruteplantilrettelegger eller lufthavn-
koordinator, etter samråd med de luftfartsselskaper 
som bruker lufthavnen regelmessig, deres organisasjo-
ner og lufthavnadministrasjonen samt koordinerings-
komiteen, dersom en slik finnes. Den samme ruteplan-
tilrettelegger eller koordinator kan utpekes for mer enn 
én lufthavn.

2) Medlemsstaten som er ansvarlig for en rute-
plantilrettelagt eller koordinert lufthavn, skal sikre

a) at ruteplantilretteleggeren i en ruteplantilrettelagt 
lufthavn opptrer i henhold til denne forordning 
på en uavhengig, nøytral og åpen måte som ikke 
medfører forskjellsbehandling,

b) koordinatorens uavhengighet i en koordinert luft-
havn ved at koordinatoren er funksjonelt atskilt 
fra alle berørte parter. Systemet for finansiering 
av koordinatorens virksomhet skal være slik at det 
garanterer koordinatorens uavhengige status,

c) at koordinatoren opptrer i samsvar med denne 
forordning på en nøytral og åpen måte som ikke 
medfører forskjellsbehandling.

3. Ruteplantilretteleggeren og koordinatoren skal 
delta på de av luftfartsselskapenes internasjonale kon-
feranser for ruteplankoordinering som fellesskapsret-
ten tillater.

4. Ruteplantilretteleggeren skal gi luftfartsselska-
pene råd og anbefale alternative ankomst- og avgangs-
tider når overbelastning kan forventes.

5. Koordinatoren skal være eneansvarlig for forde-
lingen av tidsluker. Koordinatoren skal fordele tidslu-
kene i samsvar med bestemmelsene i denne forordning 
og treffe tiltak slik at tidsluker også kan fordeles i 
nødssituasjoner utenfor kontortid.

6. Ruteplantilretteleggeren skal kontrollere at luft-
fartsselskapenes drift er i samsvar med de ruteplanene 
de har fått anbefalt. Koordinatoren skal kontrollere at 
luftfartsselskapenes drift er i samsvar med de tidslu-
kene de har fått tildelt. Disse samsvarskontrollene 
skal utføres i samarbeid med lufthavnadministrasjo-
nen og lufttrafikktjenesten, idet det tas hensyn til tid 
og andre relevante parametrer for den berørte luft- 
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havnen. Koordinatoren skal på anmodning oversen-
de de berørte medlemsstater og Kommisjonen en 
årlig virksomhetsrapport særlig om anvendelsen av 
artikkel 8a og 14, samt om eventuelle klager som er 
framlagt for koordineringskomiteen i forbindelse med 
anvendelsen av artikkel 8 og 10 og hvilke tiltak som er 
truffet for å løse problemene.

7. Alle ruteplantilretteleggere og koordinatorer 
skal samarbeide for å påvise uoverensstemmelser i 
ruteplanene.»

c) Nåværende nr. 7 blir nr. 8, og innledningen erstattes 
med følgende tekst:

 «Koordinatoren skal på anmodning og innen en rimelig 
frist stille gratis til rådighet for berørte parter, særlig 
for medlemmer av eller observatører i koordinerings-
komiteen, enten skriftlig eller i en annen lett leselig 
form, følgende opplysninger for gjennomsyn:»

d) Nåværende nr. 8 blir nr. 9 og skal lyde:

«9. Opplysningene nevnt i nr. 8 skal stilles til rådig-
het senest på tidspunktet for de relevante konferanser 
for ruteplankoordinering, eventuelt under og etter kon-
feransene. På anmodning skal koordinatoren framlegge 
slike opplysninger i form av et sammendrag. For et 
slikt sammendrag kan det kreves et gebyr som tilsvarer 
kostnadene.»

e) Nytt nr. 10 skal lyde:

«10. Dersom det foreligger relevante og allment 
aksepterte standarder for ruteplanopplysninger, skal 
ruteplantilretteleggeren, koordinatoren og luftfartssel-
skapene anvende disse, forutsatt at de er i samsvar med 
fellesskapsretten.»

5. Artikkel 5-9 skal lyde:

«Artikkel 5

Koordineringskomité

1. Den ansvarlige medlemsstat skal påse at det i en 
koordinert lufthavn nedsettes en koordineringskomité. 
Samme koordineringskomité kan utpekes for flere luft-
havner. Deltaking i komiteen skal være åpen i hvert fall 
for luftfartsselskapene som regelmessig bruker den/de 

berørte lufthavn(er) og deres organisasjoner, den berørte 
lufthavnadministrasjonen, den berørte lufttrafikktjenesten 
og representantene for allmennflyging som regelmessig 
bruker lufthavnen.

Koordineringskomiteen skal ha følgende oppgaver:

a) å framlegge forslag for eller gi koordinatoren og/eller 
medlemsstaten råd om

– mulighetene for å øke kapasiteten i lufthavnen fast-
satt i samsvar med artikkel 3, eller for å forbedre 
anvendelsen av den, 

– koordineringsparametrene som fastsettes i samsvar 
med artikkel 6, 

– metodene for å overvåke bruken av tildelte  
tidsluker, 

– lokale retningslinjer for fordeling av tidsluker eller 
overvåking av bruken av tildelte tidsluker, idet det 
tas hensyn til blant annet mulige miljøspørsmål, i 
henhold til artikkel 8 nr. 5, 

– forbedringer av eksisterende trafikkforhold i den 
berørte lufthavnen,

– alvorlige problemer for nyinntredere i henhold til 
artikkel 10 nr. 9, 

– alle spørsmål knyttet til kapasiteten i lufthavnen,

b) å megle mellom alle berørte parter ved klager på forde-
lingen av tidsluker i henhold til artikkel 11.

2. Medlemsstatens representanter og koordinatoren 
skal inviteres til koordineringskomiteens møter som obser-
vatører.

3. Koordineringskomiteen skal utarbeide en skrift-
lig forretningsorden som blant annet omfatter deltaking, 
valg, møtehyppighet og bruk av språk. Ethvert medlem av 
koordineringskomiteen kan foreslå lokale retningslinjer i 
henhold til artikkel 8 nr. 5. På koordinatorens anmodning 
skal koordineringskomiteen drøfte foreslåtte lokale ret-
ningslinjer for fordeling av tidsluker samt for overvåking 
av bruken av tildelte tidsluker. En rapport fra drøftingene 
i koordineringskomiteen skal framlegges for den berørte 
medlemsstat med en angivelse av de ulike synspunktene i 
komiteen.
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Artikkel 6

Koordineringsparametrer

1. Den ansvarlige medlemsstat skal påse at det i en 
koordinert lufthavn fastsettes parametrer for fordeling av 
tidsluker to ganger per år, idet det tas hensyn til alle rele-
vante tekniske, driftsmessige og miljømessige begrensnin-
ger samt eventuelle endringer av disse.

Dette skal skje på grunnlag av en objektiv analyse av 
mulighetene for å ta imot lufttrafikken, idet det tas hensyn 
til de ulike typene trafikk i lufthavnen, den overbelastning 
av luftrommet som ventes i løpet av koordineringsperioden 
og kapasitetssituasjonen.

Med hensyn til ruteplankonferanser skal parametrene 
framlegges for lufthavnkoordinatoren i god tid før den 
første fordelingen av tidsluker finner sted.

2. Med hensyn til framgangsmåten nevnt i nr. 1 skal 
koordinatoren, etter samråd med koordineringskomiteen 
og i samsvar med den fastslåtte kapasiteten, fastsette rele-
vante koordineringsintervaller dersom medlemsstaten ikke 
allerede har gjort det.

3. Før det treffes en endelig beslutning om parametrene 
for fordeling av tidsluker, skal fastsettelsen av parametrene 
og anvendte metoder samt eventuelle endringer av disse 
drøftes i detalj i koordineringskomiteen med sikte på å 
øke kapasiteten og antall tidsluker som er tilgjengelige for 
fordeling. Alle relevante dokumenter skal på anmodning 
stilles til rådighet for berørte parter.

Artikkel 7

Opplysninger til ruteplantilretteleggeren og koordina-
toren

1. Luftfartsselskaper som driver eller har til hensikt å 
drive virksomhet i en ruteplantilrettelagt eller koordinert 
lufthavn, skal framlegge for henholdsvis ruteplantilrette-
leggeren eller koordinatoren alle relevante opplysninger de 
ber om. Alle relevante opplysninger skal framlegges i det 
format og innen den frist som ruteplantilretteleggeren eller 
koordinatoren angir. Særlig skal et luftfartsselskap i forbin-
delse med anmodning om tildeling opplyse koordinatoren 
om det med hensyn til ønskede tidsluker kan nyte godt av 
status som nyinntreder i henhold til artikkel 2 bokstav b).

For alle andre lufthavner uten noen bestemt status skal luft-
havnadministrasjonen, på anmodning fra en koordinator, 

framlegge alle opplysninger den har om luftfartsselskapets 
planlagte flyginger.

2. Dersom et luftfartsselskap ikke framlegger opplys-
ningene nevnt i nr. 1, og med mindre det på tilfredsstil-
lende måte kan godtgjøre at det foreligger formildende 
omstendigheter, eller det framlegger uriktige eller mis-
visende opplysninger, skal koordinatoren ikke ta hensyn 
til anmodningen eller anmodningene om tidsluker fra 
det luftfartsselskapet som de manglende, uriktige eller 
misvisende opplysningene gjelder. Koordinatoren skal gi 
vedkommende luftfartsselskap mulighet til å framlegge 
sine merknader.

3. Ruteplantilretteleggeren eller koordinatoren, luft-
havnadministrasjonen og lufttrafikktjenesten skal utveksle 
alle opplysninger som er nødvendige i forbindelse med 
utførelsen av deres respektive oppgaver, herunder opplys-
ninger om flyginger og tidsluker.

Artikkel 8

Fordeling av tidsluker

1. Serier av tidsluker fra reserven av tidsluker tildeles 
luftfartsselskaper som anmoder om det, i form av tillatelser 
til å bruke lufthavninfrastrukturen til landing eller avgang 
i den ruteplanperioden det er anmodet om, og ved utgan-
gen av ruteplanperioden skal de returneres til reserven av 
tidsluker som er opprettet i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 10.

2. Med forbehold for artikkel 7, 8a, 9, 10 nr. 1 og artik-
kel 14 skal nr. 1 i denne artikkel ikke få anvendelse når 
følgende vilkår er oppfylt:

– en serie av tidsluker er brukt av et luftfartsselskap for 
å drive ruteflyging og planlagt, ikke-regelbundet fly-
ging, og

– luftfartsselskapet kan på en tilfredsstillende måte godt-
gjøre overfor koordinatoren at vedkommende serie av 
tidsluker er blitt brukt etter koordinatorens anvisninger 
i minst 80 % av tiden i den ruteplanperioden serien var 
tildelt for.

I slike tilfeller skal denne serien tidsluker gi det berørte 
luftfartsselskap rett til den samme serie av tidsluker i 
neste tilsvarende ruteplanperiode, dersom luftfartsselska-
pet anmoder om det innen fristen nevnt i artikkel 7 nr. 1.

3. Når alle anmodninger om tidsluker fra de berørte 
luftfartsselskapene ikke kan etterkommes, skal det gis 
fortrinnsrett til kommersielle flyginger, særlig ruteflyging 
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og planlagt, ikke-regelbundet flyging, med forbehold for 
artikkel 10 nr. 2. Ved konkurrerende anmodninger i samme 
kategori flyginger skal flyging året rundt prioriteres.

4. Tidsmessig omlegging av serier av tidsluker før 
fordeling av de resterende tidslukene fra reserven nevnt 
i artikkel 10 til andre anmodende luftfartsselskaper skal 
tillates bare av driftsmessige årsaker, eller dersom tidslu-
ketidene for anmodende luftfartsselskaper vil bli forbedret 
i forhold til de tidene det først ble anmodet om. Omleggin-
gen får ikke virkning før koordinatoren har gitt sin uttryk-
kelige bekreftelse.

5. Koordinatoren skal også ta hensyn til ytterligere 
regler og retningslinjer som er fastsatt av lufttransport-
sektoren på verdensbasis eller fellesskapsplan samt lokale 
retningslinjer som er foreslått av koordineringskomiteen 
og godkjent av medlemsstaten eller et annet vedkommende 
organ med ansvar for den berørte lufthavn, forutsatt at 
slike regler og retningslinjer ikke påvirker koordinatorens 
uavhengige status, er i samsvar med fellesskapsretten og 
tar sikte på en mer effektiv bruk av lufthavnkapasiteten. 
Den berørte medlemsstat skal oversende disse reglene til 
Kommisjonen.

6. Dersom en anmodning om en tidsluke ikke kan etter-
kommes, skal koordinatoren underrette det anmodende 
luftfartsselskapet om årsakene til dette og opplyse om 
nærmeste ledige alternative tidsluke.

7. Koordinatoren skal, i tillegg til den planlagte forde-
lingen av tidsluker for ruteplanperioden, forsøke å etter-
komme anmodninger om enkelte tidsluker på kort varsel 
innen alle typer luftfart, herunder allmennflyging. For dette 
formål kan vedkommende benytte resterende tidsluker i 
reserven nevnt i artikkel 10 etter fordeling blant anmo-
dende luftfartsselskaper, samt tidsluker som blir ledige på 
kort varsel.

Artikkel 8a

Overføring av tidsluker

1. Tidsluker kan

a) overføres av et luftfartsselskap fra en rute eller type 
flyging til en annen rute eller type flyging som drives 
av samme luftfartsselskap, 

b) overføres

i) mellom morselskap og datterselskap, og mellom 
datterselskaper av samme morselskap,

ii) som del av overtakelse av kontrollen over et luft-
fartsselskaps kapital,

iii) ved en hel eller delvis overtakelse når tidslukene 
er direkte knyttet til luftfartsselskapet som blir 
overtatt, 

c) byttes, en for en, mellom luftfartsselskaper.

2. Overføringer eller bytter nevnt i nr. 1 skal meddeles 
koordinatoren og skal ikke få virkning før koordinatoren 
har gitt sin uttrykkelige bekreftelse. Koordinatoren skal 
avslå å bekrefte overføringer eller bytter dersom de ikke 
er i samsvar med kravene i denne forordning og dersom 
koordinatoren ikke er sikker på

a) at lufthavnvirksomheten ikke påvirkes negativt, idet 
det tas hensyn til alle tekniske, driftsmessige og miljø-
messige begrensninger,

b) at begrensninger pålagt i samsvar med artikkel 9 over-
holdes, 

c) at en overføring av tidsluker ikke omfattes av nr. 3.

3. a) Tidsluker tildelt en nyinntreder som definert i 
artikkel 2 bokstav b) kan ikke overføres i henhold 
til nr. 1 bokstav b) i denne artikkel i et tidsrom på 
to likeverdige ruteplanperioder, unntatt ved en lov-
lig overtakelse av virksomheten til et foretak som 
er konkurs.

b) Tidsluker tildelt en nyinntreder som definert i 
artikkel 2 bokstav b) ii) og iii) kan ikke overføres 
til en annen rute i henhold til nr. 1 bokstav a) i 
denne artikkel i et tidsrom på to likeverdige rute-
planperioder, med mindre nyinntrederen ville blitt 
prioritert på samme måte på den nye ruten som på 
den opprinnelige.

c) Tidsluker tildelt en nyinntreder som definert i 
artikkel 2 bokstav b) kan ikke byttes i henhold til 
nr. 1 bokstav c) i denne artikkel i et tidsrom på to 
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likeverdige ruteplanperioder, unntatt for å forbedre 
tidsluketidene for disse flygingene i forhold til de 
tidene det opprinnelig ble anmodet om.

Artikkel 8b

Utelukkelse av erstatningskrav

Retten til en serie av tidsluker nevnt i artikkel 8 nr. 2 skal 
ikke gi opphav til krav om erstatning i forbindelse med en 
begrensning, innskrenkning eller oppheving av denne ret-
ten som er pålagt i henhold til fellesskapsretten, særlig ved 
anvendelse av traktatens regler for lufttransport. Denne 
forordning berører ikke offentlige myndigheters rett til å 
kreve overføring av tidsluker mellom luftfartsselskaper 
og til å bestemme hvordan disse skal fordeles i henhold 
til nasjonal konkurranselovgivning eller traktatens artik-
kel 81 eller 82 eller rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 av 
21. desember 1989 om tilsyn med foretakssammenslut-
ninger(1). Slike overføringer kan skje bare uten økonomisk 
erstatning.

Artikkel 9

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste

1. Dersom det er innført forpliktelse til å yte offentlig 
tjeneste på en rute i samsvar med artikkel 4 i forordning 
(EØF) nr. 2408/92, kan en medlemsstat i en koordinert 
lufthavn reservere de tidslukene som er nødvendige for 
den planlagte drift av denne ruten. Dersom de reserverte 
tidslukene på den berørte ruten ikke benyttes, skal de 
stilles til rådighet for eventuelle andre luftfartsselskaper 
som er interessert i å drive denne ruten i samsvar med 
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, med forbehold for 
nr. 2. Dersom ingen andre luftfartsselskaper er interessert i 
å drive ruten, og den berørte medlemsstat ikke utsteder en 
anbudsinnbydelse i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) 
i forordning (EØF) nr. 2408/92, skal tidslukene enten 
reserveres for en annen rute som omfattes av forpliktelsen 
til å yte offentlig tjeneste, eller returneres til reserven.

2. Anbudsprosedyren fastsatt i artikkel 4 nr. 1  
bokstav d)-g) og artikkel 4 nr. 1 bokstav i) i forordning 
(EØF) nr. 2408/92 får anvendelse på bruken av tidslukene 
nevnt i nr. 1 ovenfor dersom mer enn ett EF-luftfartssel-
skap er interessert i å drive ruten og ikke har klart å få 
tidsluker i et tidsrom på en time før eller etter de tidspunk-
ter som det ble søkt om hos koordinatoren.»

6. Artikkel 10 skal lyde:

«Artikkel 10

Reserve av tidsluker

1. Koordinatoren skal opprette en reserve av tidsluker 
som skal inneholde alle tidsluker som ikke er fordelt i 
henhold til artikkel 8 nr. 2 og 4. All ny tidslukekapasitet 
som er fastslått i henhold til artikkel 3 nr. 3 skal plasseres i 
reserven.

2. Det faktum at et luftfartsselskap er tildelt en serie av 
tidsluker for å drive ruteflyging eller planlagt, ikke-regel-
bundet flyging, skal ikke gi luftfartsselskapet rett til den 
samme serie av tidsluker i den neste tilsvarende ruteplan-
periode dersom luftfartsselskapet ikke på en tilfredsstil-
lende måte kan godtgjøre overfor koordinatoren at det har 
benyttet serien, i henhold til koordinatorens anvisninger, 
i minst 80 % av tiden i den ruteplanperioden den er blitt 
tildelt for.

3. Tidsluker som før 31. januar tildeles et luftfartssel-
skap for kommende sommersesong eller før 31. august for 
kommende vintersesong, men som returneres koordinato-
ren for omfordeling før disse tidspunkter, skal ikke inngå i 
beregningen av bruksprosenten.

4. Når det ikke kan påvises at 80 % av serien av 
tidsluker er benyttet, skal alle tidsluker i serien plasseres i 
reserven av tidsluker, med mindre den manglende bruk av 
tidslukene kan begrunnes i noen av følgende forhold:

a) uunngåelige og uforutsigbare omstendigheter utenfor 
luftfartsselskapets kontroll som har medført

– startforbud for flytypen som normalt brukes til 
vedkommende flyging,

– stengning av en lufthavn eller et luftrom,

– alvorlige forstyrrelser av driften ved de berørte 
lufthavnene, herunder de serier av tidsluker i andre 
EF-lufthavner som er knyttet til ruter som er blitt 
påvirket av slike forstyrrelser, i en vesentlig del av 
den relevante ruteplanperioden,

b) avbrudd i flyginger som følge av en handling som er 
ment å berøre flygingene, og som gjør det praktisk 
og/eller teknisk sett umulig for luftfartsselskapet å  
gjennomføre flygingene som fastsatt,

(*) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1310/97 (EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1).



Nr. 31/164 28.6.2007EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

c) store økonomiske vansker for det berørte EF-luftfarts-
selskap som fører til at vedkommende myndigheter på 
området utsteder en midlertidig lisens i påvente av en 
finansiell omstrukturering i luftfartsselskapet i samsvar 
med artikkel 5 nr. 5 i forordning (EØF) nr. 2407/92,

d) rettergang i forbindelse med anvendelsen av artikkel 9 
for ruter der forpliktelse til å yte offentlig tjeneste er 
pålagt i samsvar med artikkel 4 i forordning (EØF) 
nr. 2408/92, som fører til midlertidig innstilt drift på 
slike ruter.

5. På anmodning fra en medlemsstat eller på eget ini-
tiativ skal Kommisjonen undersøke hvordan koordinatoren 
i en lufthavn som omfattes av denne forordning, anvender 
nr. 4.

Den skal treffe en beslutning innen to måneder etter at 
den mottok anmodningen etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 13 nr. 2.

6. Med forbehold for artikkel 8 nr. 2 i denne forordning 
og artikkel 8 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2408/92, skal 
tidsluker plassert i reserven fordeles mellom anmodende 
luftfartsselskaper. 50 % av disse tidslukene skal først til-
deles nyinntredere, med mindre anmodninger fra nyinntre-
dere utgjør mindre enn 50 %. Koordinatoren skal behandle 
anmodninger fra nyinntredere og andre luftfartsselskaper 
rettferdig, i samsvar med koordineringsperiodene for hver 
ruteplandag.

Blant anmodningene fra nyinntredere skal luftfartssel-
skaper som kvalifiserer til status som nyinntreder i hen-
hold til både artikkel 2 bokstav b) i) og ii) eller artikkel 2 
bokstav b) i) og iii) prioriteres.

7. En nyinntreder som er tilbudt en serie av tidsluker 
i et tidsrom på en time før eller etter det tidspunkt det ble 
anmodet om, men ikke har akseptert tilbudet, skal ikke 
beholde sin status som nyinntreder i denne ruteplanperio-
den.

8. I tilfeller der ruter drives av en gruppe av luftfarts-
selskaper, kan bare et av de deltakende luftfartsselskapene 
anmode om de nødvendige tidslukene. Det luftfartsselskap 
som driver en slik rute har ansvar for å oppfylle driftskrite-
riene for hevdvunne rettigheter som omhandlet i artikkel 8 
nr. 2.

Tidsluker tildelt et luftfartsselskap kan brukes av andre 
luftfartsselskaper som deltar i felles drift, forutsatt at luft-
fartsselskapskoden til det luftfartsselskap som er tildelt 

tidslukene beholdes for den felles flygingen med henblikk 
på koordinering og overvåking. Dersom denne felles 
trafikken opphører, skal de tidslukene som er benyttet på 
denne måten forbli hos det luftfartsselskap som de opprin-
nelig ble tildelt. Luftfartsselskaper som deltar i felles drift 
skal underrette koordinatorer om enkelthetene ved slik 
drift før driften begynner.

9. Dersom nyinntredere fortsatt har alvorlige proble-
mer, skal medlemsstaten påse at lufthavnens koordine-
ringskomité sammenkalles til et møte. Formålet med møtet 
skal være å undersøke mulighetene for å rette på situasjo-
nen. Kommisjonen skal innbys til møtet.»

7. Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

Klager og klageadgang

1. Med forbehold for klageadgang i henhold til nasjo-
nal lovgivning, skal klager med hensyn til anvendelsen 
av artikkel 7 nr. 2, artikkel 8, 8a, 10 og artikkel 14 nr. 1-4 
og 6 framlegges for koordineringskomiteen. Komiteen 
skal, innen et tidsrom på en måned fra klagen framlegges, 
behandle saken og om mulig framlegge forslag for koor-
dinatoren i et forsøk på å løse problemet. Dersom det ikke 
finnes en løsning, kan den ansvarlige medlemsstat innen 
ytterligere to måneder sørge for at et luftfartsselskap eller 
en lufthavns organisasjon eller annen tredjemann megler i 
saken.

2. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak i samsvar 
med nasjonal lovgivning for å beskytte koordinatorer mot 
krav om skadeserstatning knyttet til deres funksjoner i 
henhold til denne forordning, unntatt ved grov uaktsomhet 
eller forsettlig forsømmelse.»

8. I artikkel 12 skal overskriften og nr. 1 lyde:

«Forbindelser med tredjestater

1. Dersom det viser seg at en tredjestat ved fordeling og 
bruk av tidsluker i sine lufthavner

a) ikke gir EF-luftfartsselskaper en behandling som kan 
sammenlignes med behandlingen medlemsstatene i 
henhold til denne forordning gir luftfartsselskaper fra 
denne staten, eller
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b) i realiteten ikke gir EF-luftfartsselskaper nasjonal 
behandling, eller

c) gir andre tredjestaters luftfartsselskaper gunstigere 
behandling enn EF-luftfartsselskaper,

kan Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artik-
kel 13 nr. 2 beslutte at en medlemsstat eller medlemsstater 
skal treffe tiltak, herunder å utsette å anvende hele eller 
deler av denne forordning på et luftfartsselskap eller luft-
fartsselskaper fra vedkommende tredjestat, med sikte på 
å få slutt på vedkommende tredjestats forskjellsbehand-
ling.»

9. Artikkel 13 og 14 skal lyde:

«Artikkel 13

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastset-
telse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomfø-
ringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(*) anvendelse, 
samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutnin-
gens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/
EF skal være tre måneder.

3. Kommisjonen kan også rådspørre komiteen om alle 
andre spørsmål i forbindelse med anvendelsen av denne 
forordning.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 14

Håndheving

1. Et luftfartsselskaps flygeplan kan avvises av ved-
kommende lufttrafikktjeneste dersom luftfartsselskapet 
planlegger landing eller avgang i en koordinert lufthavn 
i koordinerte perioder uten å ha fått tildelt en tidsluke av 
koordinatoren.

2. Koordinatoren skal inndra de serier av tidsluker som 
midlertidig er tildelt et luftfartsselskap som er i ferd med 

å etablere seg, og plassere dem i reserven 31. januar for 
kommende sommersesong eller 31. august for kommende 
vintersesong dersom foretaket ikke har en lisens eller 
tilsvarende på denne dato, eller dersom vedkommende 
lisensutstedende myndighet ikke erklærer at det er sann-
synlig at en driftslisens eller tilsvarende vil bli utstedt før 
den relevante ruteplanperioden begynner.

3. Koordinatoren skal inndra og plassere i reserven 
slike serier av tidsluker som et luftfartsselskap har fått etter 
et bytte i henhold til artikkel 8a nr. 1 bokstav c) dersom de 
ikke er benyttet som planlagt.

4. Luftfartsselskaper som gjentatte ganger og forsettlig 
driver flyging på tidspunkter som vesentlig avviker fra den 
tildelte tidsluken, som del av en serie av tidsluker, eller 
benytter tidsluker på en måte som i vesentlig grad avviker 
fra det som ble angitt i forbindelse med tildelingen, og der-
med har negativ innvirkning på virksomheten i lufthavnen 
eller lufttrafikken, skal miste sin status som nevnt i artik-
kel 8 nr. 2. Koordinatoren kan beslutte å inndra den berørte 
serien av tidsluker fra et slikt luftfartsselskap for resten av 
ruteplanperioden og plassere dem i reserven etter å ha hørt 
det berørte luftfartsselskap og utstedt en enkelt advarsel.

5. Medlemsstatene skal sørge for at det finnes sanksjo-
ner som er virkningsfulle, står i forhold til overskridelsen 
og virker avskrekkende, eller tilsvarende tiltak for å mot-
virke gjentatt og forsettlig flyging på tidspunkter som i 
vesentlig grad avviker fra de tildelte tidsluker, eller bruk 
av tidsluker på en måte som i vesentlig grad avviker fra 
det som ble angitt i forbindelse med tildelingen, når dette 
har negativ innvirkning på virksomheten i lufthavnen eller 
lufttrafikken.

6. a) Dersom et luftfartsselskap ikke kan oppnå den 
bruksprosent på 80 som er definert i artikkel 8 
nr. 2, med forbehold for artikkel 10 nr. 4, kan 
koordinatoren beslutte å inndra fra vedkommende 
luftfartsselskap den berørte serien av tidsluker for 
resten av ruteplanperioden og plassere dem i reser-
ven, etter å ha hørt det berørte luftfartsselskap.

b)  Dersom ingen tidsluker i serien er benyttet etter 
et fastsatt tidsrom som svarer til 20 % av seriens  
gyldighetsperiode, med forbehold for artikkel 10 
nr. 4, skal koordinatoren plassere vedkommende 
serie av tidsluker i reserven for resten av rute-
planperioden, etter å ha hørt det berørte luftfarts-
selskap.»

(*) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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10. Følgende artikkel innsettes:

«Artikkel 14a

Rapport og samarbeid

1. Kommisjonen skal senest tre år etter at denne forord-

ning har trådt i kraft framlegge en rapport for Europaparla-

mentet og Rådet om forordningens anvendelse. Rapporten 

skal særlig omhandle anvendelsen av artikkel 8, 8a og 10.

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal samarbeide 

om gjennomføringen av denne forordning, særlig om å 

innhente opplysninger til rapporten nevnt i nr. 1.»

Artikkel 2

1. Denne forordning trer i kraft tre måneder etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende.

2. Artikkel 11 nr. 2 og artikkel 14 nr. 5 i forordning (EØF) 

nr. 95/93 får anvendelse fra 30. juli 2005.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann


