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Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 9, lid 3, van Richtlijn 96/67/EG van de Raad
Kennisgeving door de Bondsrepubliek Duitsland van de toepassing van artikel 9, lid 1, onder b), en
d), van Richtlijn 96/67/EG met betrekking tot de luchthaven van Düsseldorf (Flughafen Düsseldorf
GmbH)
(1999/C 307/03)
(Voor de EER relevante tekst)

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, lid 3, van Richtlijn
96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de
toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van
de Gemeenschap heeft de Commissie op 5 oktober 1999 kennisgeving ontvangen van de aanvraag tot goedkeuring van het
besluit van de autoriteiten van de Bondsrepubliek Duitsland
van 30 september 1999 om de luchthaven van Düsseldorf
(Flughafen Düsseldorf GmbH) een afwijking toe te staan waardoor:
 de uitoefening van zelfafhandeling wordt verboden en
 de uitoefening van de dienstverlening aan derden wordt
gereserveerd voor de luchthaven van Düsseldorf (Flughafen
Düsseldorf GmbH),
voor de categorieën diensten die in de bijlage van de richtlijn
zijn genoemd onder de nummers 4.1 wat betreft de materiële
behandeling van de vrachten tussen luchthavengebouw en
vliegtuig, en dit zowel bij aankomst als bij vertrek of bij transit,
5.4, wat betreft het beladen en lossen van het vliegtuig en het
vervoer van passagiers en bagage tussen het vliegtuig en het
luchthavengebouw, 5.5 en 5.6.
Krachtens artikel 9, lid 1, onder b) en d), van de richtlijn wordt
deze afwijking verleend van 1 januari 2000 tot 31 december
2001. Zij sluit aan op de beschikking van de Commissie van 14
januari 1998 inzake een op 9 oktober 1997 door de autoriteiten van de Bondesrepubliek Duitsland verleende afwijking.

De afwijking wordt door de autoriteiten van de Bondsrepubliek
Duitsland toegekend in verband met het huidige gebrek aan
ruimte en capaciteit door de aan de gang zijnde werkzaamheden na de brand van het luchthavengebouw en het feit dat in
de betrokken periode geen extra ruimte kan worden vrijgemaakt doordat de werkzaamheden die in het kader van het
renovatie- en uitbreidingsplan Airport 2000 plus worden uitgevoerd een samenhangend geheel vormen.
De kennisgeving is vergezeld van een plan van aanpak waarmee wordt beoogd een oplossing te bieden voor de genoemde
problemen. De desbetreffende maatregelen, die deel uitmaken
van Airport 2000 plus, moeten het mogelijk maken, met
name door een aanzienlijke uitbreiding van de parkeerruimte
voor het materieel, eind 2001 de markt weer in de door de
richtlijn voorgeschreven mate open te stellen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, lid 3, van de
richtlijn nodigt de Commissie de belanghebbende partijen uit
zich kenbaar te maken binnen een termijn van 15 dagen na de
bekendmaking van deze mededeling. Opmerkingen dienen te
worden gericht aan het volgende adres:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Vervoer  Directoraat C
Demotstraat 28
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 296 90 67.

