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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/.../EG

av den

om flygplatsavgifter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                               

1 EUT C 10, 15.1.2008 s. 35.
2 EUT C 305, 15.12.2007 s. 11.
3 Europaparlamentets yttrande av den 15 januari 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets 

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets 
ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) Flygplatsernas huvudsakliga uppgift och kommersiella verksamhet är att säkerställa 

hanteringen av luftfartyg, från landning till start, samt av passagerare och gods så att 

lufttrafikföretagen kan tillhandahålla sina lufttransporttjänster. Därför erbjuder 

flygplatserna ett antal faciliteter och tjänster för luftfartygens drift och hanteringen av 

passagerare och gods, och kostnaderna för detta täcks i allmänhet genom flygplatsavgifter.

De ledningsenheter vid flygplatserna som tillhandahåller faciliteter och tjänster för 

vilka flygplatsavgifter tas ut bör sträva efter att bedriva verksamheten kostnadseffektivt.

(2) Det är nödvändigt att upprätta en gemensam ram för att reglera de viktigaste aspekterna av 

flygplatsavgifterna och sättet för att fastställa dessa, eftersom det i avsaknad av en sådan 

ram finns risk för att grundläggande krav i förhållandet mellan flygplatsernas 

ledningsenheter och flygplatsanvändarna inte uppfylls. En sådan ram bör inte påverka 

medlemsstaternas möjlighet att avgöra i vilken omfattning inkomster från flygplatsens 

kommersiella verksamhet får beaktas när flygplatsavgifterna fastställs.

(3) Detta direktiv bör tillämpas på flygplatser som är belägna i gemenskapen och överstiger en 

viss minimistorlek, eftersom det inte är nödvändigt att tillämpa någon gemenskapsram på 

förvaltningen och finansieringen av mindre flygplatser, och på den flygplats i varje 

medlemsstat som har det högsta antalet passagerarrörelser.

(4) För att främja den territoriella sammanhållningen bör medlemsstaterna ha möjlighet 

att tillämpa ett gemensamt avgiftssystem som omfattar ett flygplatsnät. Ekonomiska 

överföringar som görs mellan olika flygplatser inom sådana nät bör vara förenliga 

med gemenskapslagstiftningen.
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(5) För fördelning av trafik bör medlemsstaterna kunna tillåta en ledningsenhet för flygplatser 

som betjänar samma ort eller storstadsregion att tillämpa samma avgiftsnivå. Ekonomiska 

överföringar som görs mellan dessa flygplatser bör vara förenliga med 

gemenskapslagstiftningen.

(6) Incitament för att upprätta nya rutter för att främja bland annat utvecklingen av 

missgynnade regioner och de yttersta randområdena bör beviljas endast i enlighet 

med gemenskapslagstiftningen. 

(7) Uttag av avgifter i samband med tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och marktjänster 

har redan behandlats i kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 av 

den 6 december 2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster1 och 

rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för 

marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen2. De avgifter som tas ut för att finansiera 

assistans till passagerare med funktionshinder och passagerare med nedsatt rörlighet 

regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1107/2006 av den 5 juli 2006 om

rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med 

nedsatt rörlighet3.

(8) Internationella civila luftfartsorganisationens råd (ICAO:s råd) antog under 2004 en 

strategi för flygplatsavgifter, i vilken bland annat principerna om avgifternas 

kostnadssamband, icke-diskriminering och en oberoende mekanism för den ekonomiska 

regleringen av flygplatser ingår.

(9) ICAO:s råd har ansett att en flygplatsavgift är en pålaga som specifikt är utformad och 

tillämpas för att täcka kostnaderna för tillhandahållandet av faciliteter och tjänster för civil 

luftfart, medan en skatt är en pålaga som är utformad för att öka de nationella eller lokala 

offentliga inkomsterna, som i allmänhet inte används till den civila luftfarten vare sig i sin 

helhet eller på grundval av specifika kostnader.

                                               

1 EUT L 341, 7.12.2006, s. 3.
2 EGT L 272, 25.10.1996, s. 36. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
3 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1.



8332/2/08 REV 2 SH/be,mn,ss 4
DG C III SV

(10) Flygplatsavgifter bör vara icke-diskriminerande. Ett obligatoriskt förfarande bör införas för 

regelbundna samråd mellan flygplatsernas ledningsenheter och flygplatsanvändarna, och 

varje part bör ha möjlighet att hänskjuta frågor till ett oberoende tillsynsorgan när 

flygplatsanvändarna har invändningar mot ett beslut om flygplatsavgifter eller om ändring 

av avgiftssystemet.

(11) För att säkerställa opartiska beslut och en korrekt och effektiv tillämpning av detta direktiv 

bör ett oberoende tillsynsorgan inrättas i varje medlemsstat. Detta organ bör ha de resurser 

i fråga om personal, sakkunskap och ekonomiska medel som krävs för att den ska kunna 

fullgöra sina uppgifter.

(12) Det är av avgörande betydelse att flygplatsanvändarna regelbundet erhåller information 

från flygplatsens ledningsenhet om hur och utifrån vilket underlag som flygplatsavgifterna 

beräknas. En sådan öppenhet skulle ge lufttrafikföretagen insikt i flygplatsens egna 

kostnader och hur produktiva en flygplats investeringar är. För att flygplatsens 

ledningsenhet ska kunna göra en korrekt bedömning av vad som krävs i fråga om framtida 

investeringar bör flygplatsanvändarna åläggas att i god tid underrätta ledningsenheten om 

alla sina operativa prognoser, utvecklingsprojekt och särskilda behov och önskemål.

(13) Flygplatsernas ledningsenheter bör underrätta flygplatsanvändarna om betydande 

infrastrukturprojekt, eftersom sådana i hög grad påverkar systemet eller nivån på 

flygplatsavgifterna. Denna information bör tillhandahållas för att möjliggöra 

övervakningen av infrastrukturkostnaderna och tillhandahållande av ändamålsenliga och 

kostnadseffektiva faciliteter vid den berörda flygplatsen.
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(14) Flygplatsernas ledningsenheter bör få möjlighet att tillämpa flygplatsavgifter som 

motsvarar den infrastruktur och/eller den tjänstenivå som tillhandahålls, eftersom 

lufttrafikföretagen har ett legitimt intresse av att kräva att kvaliteten på de tjänster som 

flygplatsens ledningsenhet tillhandahåller avspeglas i priset. Alla lufttrafikföretag som så 

önskar bör dock kunna få tillgång till en differentierad infrastruktur eller tjänstenivå på 

icke-diskriminerande grund. Om efterfrågan överstiger tillgången bör tillträdet fastställas 

på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, som utarbetas av en 

ledningsenhet vid flygplatsen. All differentiering av flygplatsavgifterna bör vara öppen, 

objektiv och grundad på klara och tydliga kriterier.

(15) Flygplatsanvändare och flygplatsens ledningsenhet bör kunna ingå ett servicenivåavtal som 

gäller kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls i utbyte mot flygplatsavgifterna. 

Förhandlingar om kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls i utbyte mot 

flygplatsavgifterna kan ingå i samrådet.

(16) Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av fördraget, särskilt artiklarna 81–89.
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(17) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa gemensamma principer för uttag

av flygplatsavgifter vid gemenskapens flygplatser, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås 

av medlemsstaterna, då system för flygplatsavgifter inte kan införas på nationell nivå på ett 

enhetligt sätt i hela gemenskapen, och det därför på grund av dess omfattning och 

verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1. Genom detta direktiv fastställs gemensamma principer för uttag av flygplatsavgifter vid 

gemenskapens flygplatser.
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2. Detta direktiv ska tillämpas på varje flygplats som är belägen på ett territorium som 

omfattas av bestämmelserna i fördraget, som är öppen för kommersiell trafik och där den 

årliga trafiken uppgår till över fem miljoner passagerarrörelser, och på den flygplats i varje 

medlemsstat som har det högsta antalet passagerarrörelser.

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra en förteckning över de flygplatser på deras territorium 

som omfattas av detta direktiv. Förteckningen ska grunda sig på uppgifter från 

kommissionen (Eurostat) och uppdateras årligen.

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på avgifter som tas ut som ersättning för flygtrafiktjänster 

en route och terminaltjänster i enlighet med förordning (EG) nr 1794/2006 eller på avgifter 

som tas ut som ersättning för marktjänster enligt bilagan till direktiv 96/67/EG eller på 

avgifter som tas ut för att finansiera assistans till passagerare med funktionshinder och 

passagerare med nedsatt rörlighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1107/2006.
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5. Detta direktiv påverkar inte varje medlemsstats rätt att tillämpa kompletterande 

lagstiftningsåtgärder, som inte strider mot detta direktiv eller andra relevanta bestämmelser 

i gemenskapslagstiftningen, med avseende på flygplatsers ledningsenheter inom dess 

territorium. Detta kan omfatta åtgärder för ekonomisk översyn, exempelvis godkännande 

av avgiftssystem och/eller avgiftsnivåer, inklusive avgiftsmetoder som är grundade på 

stimulansåtgärder eller prisbegränsning.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

1) flygplats: varje markområde som är särskilt inrättat för landning, start och manövrering av 

luftfartyg, inbegripet de närliggande anläggningar som kan behövas för flygtrafiken och för 

service till luftfartygen, samt de anläggningar som behövs för de kommersiella 

luftfartstjänsterna,

2) flygplatsens ledningsenhet: den enhet som, tillsammans med annan verksamhet eller 

självständigt, i kraft av nationella lagar och andra författningar eller avtal har i uppdrag att 

administrera och förvalta flygplatsens eller flygplatsnätets infrastrukturer och samordna 

och kontrollera den verksamhet som bedrivs av de olika aktörer som befinner sig på berörd 

flygplats eller inom berört flygplatsnät,
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3) flygplatsanvändare: varje fysisk eller juridisk person som med flyg transporterar 

passagerare, post och/eller gods, till eller från den berörda flygplatsen,

4) flygplatsavgift: en avgift som tas ut till förmån för flygplatsens ledningsenhet och som 

betalas av flygplatsanvändarna för utnyttjandet av sådana faciliteter och tjänster som 

uteslutande tillhandahålls av flygplatsens ledningsenhet och som avser landning, start, 

belysning och parkering av luftfartyg samt hantering av passagerare och gods,

5) flygplatsnät: en sammanslutning av flygplatser som vederbörligen utsetts som sådan av 

medlemsstaten och som drivs av samma ledningsenhet.

Artikel 3

Icke-diskriminering

Medlemsstaterna ska säkerställa att flygplatsavgifterna i enlighet med gemenskapslagstiftningen 

inte medför diskriminering av flygplatsanvändare. Detta hindrar inte en differentiering av 

flygplatsavgifterna för frågor av allmänt och generellt intresse, inbegripet miljöfrågor, får tillämpas. 

De kriterier som används för en sådan differentiering ska vara relevanta, objektiva och redovisas på 

ett öppet sätt.
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Artikel 4

Flygplatsnät

1. Medlemsstaterna får tillåta att ledningsenheten för ett flygplatsnät inför ett gemensamt och 

öppet avgiftssystem för att täcka flygplatsnätet.

2. Medlemsstaterna får tillåta en ledningsenhet för flygplatser som betjänar samma ort eller 

storstadsregion att tillämpa samma flygplatsavgifter för samtliga berörda flygplatser, 

förutsatt att varje flygplats helt uppfyller kraven på insyn i artikel 6.

Artikel 5

Samråd och rättsmedel

1. Medlemsstaterna ska se till att det inrättas ett obligatoriskt förfarande för regelbundna 

samråd mellan flygplatsens ledningsenhet och flygplatsanvändarna eller företrädare för 

eller sammanslutningar av flygplatsanvändare avseende driften av systemet för 

flygplatsavgifter, flygplatsavgifternas nivå och, i förekommande fall, kvaliteten på de 

tillhandahållna tjänsterna. Sådana samråd ska äga rum minst en gång om året, om inte 

annat överenskommits vid det senaste samrådet. Om det finns ett flerårigt avtal mellan 

flygplatsens ledningsenhet och flygplatsanvändarna, ska samråden äga rum i enlighet med 

avtalet. Medlemsstaterna ska ha rätt att begära samråd oftare.
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2. Medlemsstaterna ska, när så är möjligt, se till att flygplatsens ledningsenhet och 

flygplatsanvändarna är överens om ändringar av systemet för flygplatsavgifter eller deras 

nivå. Därför ska flygplatsens ledningsenhet lämna varje förslag om ändring av systemet för 

flygplansavgifter eller deras nivå till flygplatsanvändarna senast fyra månader innan 

ändringarna träder i kraft, tillsammans med skälen för de föreslagna ändringarna, såvida

det inte föreligger exceptionella omständigheter, som måste motiveras för 

flygplatsanvändarna, varvid denna period inte får understiga två månader. Flygplatsens 

ledningsenhet ska hålla samråd med flygplatsanvändarna om de föreslagna ändringarna 

och ta deras synpunkter i beaktande innan beslut fattas. Flygplatsens ledningsenhet ska 

offentliggöra sitt beslut eller sin rekommendation inom rimlig tid före ikraftträdandet. 

Flygplatsens ledningsenhet ska motivera sitt beslut i förhållande till flygplatsanvändarnas 

synpunkter om flygplatsens ledningsenhet och flygplatsanvändarna inte kan enas om de 

föreslagna ändringarna.

3. Om en tvist uppstår avseende ett beslut om flygplatsavgifter som flygplatsens 

ledningsenhet har fattat, ska medlemsstaterna se till att varje part får hänskjuta ärendet till 

det oberoende tillsynsorgan som avses i artikel 10, som ska granska de skäl som anges för 

ändringen av systemet för flygplatsavgifter eller deras nivå.

4. En ändring av systemet eller flygplatsavgifternas nivå som flygplatsens ledningsenhet har 

beslutat om ska, om den läggs fram för det oberoende tillsynsorganet, inte börja gälla 

förrän organet har granskat frågan. Det oberoende tillsynsorganet får fatta ett 

tillsvidarebeslut om huruvida ändringen av flygplatsavgifterna ska träda i kraft.
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5. En medlemsstat får besluta att inte tillämpa punkterna 3 och 4 avseende ändringar av 

systemet för flygplatsavgifter eller deras nivå vid de flygplatser för vilka den har inrättat ett 

förfarande som avser ekonomisk översyn. Åtgärderna för ekonomisk översyn får vara 

desamma som de som avses i artikel 1.5. Om dessa åtgärder omfattar ett godkännande av 

systemet eller flygplatsavgifternas nivå måste de godkännas av samma organ som har 

utsetts eller inrättats som oberoende tillsynsorgan i enlighet med detta direktiv.

Artikel 6

Insyn

1. Medlemsstaterna ska se till att flygplatsens ledningsenhet varje gång de samråd som avses 

i artikel 5.1 ska hållas informerar varje flygplatsanvändare, eller företrädare för eller 

sammanslutningar av flygplatsanvändare, om vilket underlag som använts för fastställandet 

av systemet eller nivån på alla avgifter som tas ut vid varje flygplats av flygplatsens 

ledningsenhet. Denna information ska omfatta åtminstone

a) en förteckning över de olika tjänster och infrastrukturer som tillhandahålls i utbyte 

mot de flygplatsavgifter som tas ut,

b) den metod som används för att fastställa flygplatsavgifterna,

c) den övergripande kostnadsstrukturen för de faciliteter och tjänster som 

flygplatsavgifterna avser,
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d) inkomsterna av de olika avgifterna och den sammanlagda kostnaden för de tjänster 

som de omfattar,

e) prognoser över situationen vid flygplatsen såvitt avser avgifter, flygtrafikens 

utveckling och planerade investeringar,

f) den faktiska användningen av flygplatsens infrastruktur och utrustning under viss tid.

2. Medlemsstaterna ska se till att flygplatsanvändarna före varje samråd enligt artikel 5.1

informerar flygplatsens ledningsenhet om särskilt

a) trafikprognoser,

b) prognoser om sammansättningen och den planerade användningen av sin flotta,

c) sina utvecklingsprojekt som avser den berörda flygplatsen,

d) sina behov såvitt avser den berörda flygplatsen.

3. Med beaktande av den nationella lagstiftningen ska den information som tillhandahålls 

på grundval av den här artikeln betraktas som konfidentiell eller ekonomiskt känslig och 

behandlas i enlighet med detta. För flygplatsers ledningsenheter som är börsnoterade ska

särskilt börsreglerna iakttas.
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Artikel 7

Ny infrastruktur

Medlemsstaterna ska se till att flygplatsens ledningsenhet samråder med flygplatsanvändarna innan 

planerna för nya infrastrukturprojekt slutgiltigt fastställs.

Artikel 8

Kvalitetsnormer

1. För att säkerställa att verksamheten på flygplatsen fungerar smidigt och effektivt, ska 

medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att flygplatsens ledningsenhet och 

företrädare för eller sammanslutningar av flygplatsanvändare vid den flygplatsen ska 

kunna inleda förhandlingar för att ingå ett servicenivåavtal avseende kvaliteten på de 

tjänster som tillhandahålls vid flygplatsen. Dessa förhandlingar om kvaliteten på tjänster 

får ingå i de samråd som avses i artikel 5.1.

2. I alla sådana servicenivåavtal ska den servicenivå fastställas som ska tillhandahållas 

av flygplatsens ledningsenhet med beaktande av det system som faktiskt tillämpas eller 

flygplatsavgifternas faktiska nivå och den servicenivå som flygplatsanvändarna är 

berättigade till i utbyte mot de flygplatsavgifter som erläggs.
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Artikel 9

Skräddarsydd service

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att flygplatsens ledningsenhet ska 

kunna variera kvaliteten på och omfattningen av enskilda flygplatstjänster, terminaler eller 

delar av terminaler för att tillhandahålla skräddarsydda tjänster eller avsätta en terminal 

eller del av terminal för särskilt ändamål. Systemet eller nivån på flygplatsavgifterna får 

differentieras utifrån kvaliteten på och omfattningen av sådana tjänster samt deras 

kostnader eller andra objektiva skäl. Det ska stå flygplatsens ledningsenhet fritt att 

fastställa sådana differentierade flygplatsavgifter.

2. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att varje flygplatsanvändare som 

önskar utnyttja de skräddarsydda tjänsterna eller få en terminal eller del av terminal avsatt 

för särskilt ändamål, ska få tillgång till dessa tjänster och denna terminal eller del av 

terminal.

Om fler flygplatsanvändare än vad som är möjligt av kapacitetsskäl önskar få tillgång till 

de skräddarsydda tjänsterna och/eller en terminal eller del av terminal som avsatts för 

särskilda ändamål, ska tillgången fastställas på grundval av relevanta, objektiva, öppet 

redovisade och icke-diskriminerande kriterier. Dessa kriterier får fastställas av flygplatsens 

ledningsenhet, och medlemsstaterna får kräva att kriterierna godkänns av det oberoende 

tillsynsorganet.
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Artikel 10

Det oberoende tillsynsorganet

1. Medlemsstaterna ska utse eller inrätta ett oberoende organ som sitt oberoende nationella 

tillsynsorgan för att säkerställa en korrekt tillämpning av de åtgärder som vidtas i enlighet 

med detta direktiv och för att åtminstone utföra de uppgifter som det tilldelas enligt 

artikel 5. Detta organ kan vara detsamma som den enhet som medlemsstaterna anförtrott 

tillämpningen av de kompletterande lagstiftningsåtgärder som avses i artikel 1.5, inbegripet 

godkännande av avgiftssystemet och/eller nivån på flygplatsavgifterna, under förutsättning 

att den enheten uppfyller kraven i punkt 2 i denna artikel.

2. Medlemsstaterna ska garantera det oberoende tillsynsorganets oberoende genom att 

säkerställa att det är rättsligt åtskilt från och verksamhetsmässigt oberoende av varje 

flygplatsledningsenhet och lufttrafikföretag. Medlemsstater som behåller äganderätten till 

flygplatser, ledningsenheter eller lufttrafikföretag eller kontroll över ledningsenheter eller 

lufttrafikföretag, ska se till att de funktioner som är kopplade till en sådan äganderätt eller 

kontroll inte överlåts till det oberoende tillsynsorganet. Medlemsstaterna ska se till att 

det oberoende tillsynsorganet utövar sina befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt.
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3. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen namnet på det oberoende tillsynsorganet 

liksom dess adress, de uppgifter och ansvarsområden som det anförtrotts och de åtgärder 

som vidtagits för att följa bestämmelserna i punkt 2.

4. Medlemsstaterna får inrätta en finansieringsmekanism för det oberoende tillsynsorganet, 

som får inbegripa att en avgift tas ut av flygplatsanvändare och flygplatsers 

ledningsenheter.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.5 ska medlemsstaterna se till att det för det 

oberoende tillsynsorganets räkning, i fråga om tvister enligt artikel 5.3, vidtas nödvändiga

åtgärder med avseende på systemet för flygplatsavgifter eller deras nivå, inbegripet 

tjänsternas kvalitet, för att

a) fastställa ett förfarande för att lösa tvister mellan flygplatsens ledningsenhet och 

flygplatsanvändarna,

b) fastställa på vilka villkor en tvist får föreläggas det oberoende tillsynsorganet; detta

får särskilt avvisa klagomål som inte är vederbörligen motiverade eller tillräckligt 

dokumenterade,

c) fastställa de kriterier mot vars bakgrund tvister ska bedömas för att det ska vara 

möjligt att nå en lösning.

Dessa förfaranden, villkor och kriterier ska vara icke-diskriminerande, objektiva och 

redovisas på ett öppet sätt.



8332/2/08 REV 2 SH/be,mn,ss 18
DG C III SV

6. När det oberoende tillsynsorganet ska granska de skäl som anges för ändringen av systemet 

för flygplatsavgifter eller deras nivå enligt artikel 5, ska de berörda parterna ge det tillgång 

till all nödvändig information, och organet ska vara skyldigt att samråda med de berörda 

parterna för att nå sitt beslut. Det ska fatta beslut så snart som möjligt och i alla händelser 

inom sex månader efter mottagandet av klagomålet. Det oberoende tillsynsorganets beslut 

ska ha bindande verkan, utan att detta påverkar en parlamentarisk eller rättslig översyn, 

alltefter vad som gäller i de olika medlemsstaterna.

7. Det oberoende tillsynsorganet ska offentliggöra en årlig rapport om sin verksamhet.

Artikel 11

Rapportering och översyn

1. Kommissionen ska senast den ...* överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet 

om tillämpningen av detta direktiv med en bedömning av i vilken omfattning dess mål har 

nåtts, när så är lämpligt tillsammans med förslag till lämpliga åtgärder.

2. Medlemsstaterna och kommissionen ska samarbeta vid tillämpningen av detta direktiv, 

särskilt i fråga om inhämtningen av de uppgifter som behövs för utarbetandet av den 

rapport som avses i punkt 1.

                                               

* EUT: Fyra år efter detta direktivs ikraftträdande.
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Artikel 12

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv senast den ...*. De ska genast underrätta 

kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om 

hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i 

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

                                               

* EUT: 36 månader efter det att direktivet har trätt i kraft.
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Artikel 13

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning.

Artikel 14

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. INLEDNING

1. Den 29 januari 2007 översände kommissionen ovan nämnda förslag till rådet. Förslaget 

bygger på artikel 80.2 i EG-fördraget.

2. Den 29–30 november 2007 nådde rådet (transport, telekommunikation och energi) fram 

till en allmän riktlinje om förslaget. 

3. Den 15 januari 2008 röstade Europaparlamentet (föredragande: Ulrich Stockmann 

(PSE-E)) om förslaget vid första behandlingen. Europaparlamentets yttrande omfattar 

45 ändringar.

4. Den 7 april 2008 nådde rådet (transport, telekommunikation och energi) en politisk 

överenskommelse om förslaget och godtog ett antal av Europaparlamentets 45 ändringar 

vid första behandlingen (dok. 8017/08). Den på så sätt ändrade gemensamma 

ståndpunkten förväntas antas av rådet den 23 juni 2008. 

II. SYFTE

Syftet med det föreslagna direktivet är att fastställa gemensamma principer för uppbörd av 

flygplatsavgifter vid gemenskapens flygplatser. Avsikten är att klargöra förhållandet mellan 

flygplatsaktörer och flygplatsanvändare genom att kräva öppenhet, samråd med användarna 

samt tillämpning av icke-diskrimineringsprincipen vid beräkning av användaravgifter. 

Dessutom syftar direktivet till att inrätta starka och oberoende myndigheter i medlemsstaterna 

för att avdöma och snabbt lösa tvister.
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

1. Allmänt

Vid plenarsammanträdet den 15 januari 2008 antog Europaparlamentet 45 ändringar av 

kommissionens förslag. Ändringarna av kommissionens förslag återspeglas i rådets 

gemensamma ståndpunkt (se nedan under 2 a) där ett stort antal ändringar har införts,

– antingen ordagrant (Europaparlamentets ändringar 8, 10, 11, 45) eller

– principiellt med hjälp av liknande formuleringar (Europaparlamentets ändringar 1, 2, 3, 

15, 23, 28, 29). 

Ett betydande antal ändringar har dock inte införlivats i den gemensamma ståndpunkten, 

eftersom rådet ansåg att de antingen

1. var överflödiga, eftersom de redan omfattas av andra instrument som antagits efter det 

att Europaparlamentet antog sitt yttrande, eller

2. har beaktats på andra ställen i texten eftersom kommissionens ursprungliga förslag hade 

omformulerats i den gemensamma ståndpunkten. 

2. Särskilda frågor

a. De huvudsakliga ändringarna i förhållande till kommissionens förslag

Med utgångspunkt i kommissionens förslag har rådet infört flera ändringar, vilka kan 

sammanfattas på följande sätt:

 Tillämpningsområdet för förslaget till direktiv, artikel 1

Kommissionen föreslog ursprungligen att man skulle inbegripa alla flygplatser 

med en årlig trafik på mer än en miljon passagerare. Rådet enades om att höja 

denna gräns till 5 miljoner och att lägga till den största flygplatsen i varje 

medlemsstat. Detta tillämpningsområde är dessutom mer i linje med 

Europaparlamentets yttrande.
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 Avgiftsdifferentiering i miljösyfte och för andra ändamål av allmänt intresse, 

artikel 3

Rådet enades om att föra in denna möjlighet i artikeln om icke-diskriminering. 

Detta tillägg återspeglar medlemsstaternas önskan att ha möjlighet att främja 

användningen av mer miljövänliga flygplan genom avgiftsdifferentiering av 

flygplatsavgifter liksom för andra syften.

 Kostnadssamband, skäl 8

I detta skäl återspeglas en balanserad kompromiss mellan medlemsstaternas 

önskan om att flygplatsavgifter strikt ska relatera till nivån för kostnaderna att 

tillhandahålla flygplatstjänster (i linje med ICAO: s rekommendationer om 

flygplatsavgifter) och en lämplig grad av flexibilitet för andra medlemsstater 

inbegripet dem som anser att detta skulle kunna få konsekvenser för driften av 

flygplatsnät eftersom vissa medlemsstater behöver kunna använda de 

kommersiella intäkterna inom flygplatsnätet.

 Flygplatsnät och flygplatssystem, artiklarna 2.5 och 4

Rådet enades om att det är nödvändigt att införa en definition av flyplatsnät i 

texten till förslaget till direktiv. Vidare ansåg rådet att det är lämpligt att införa en 

text för att se till att flygplatser som betjänar samma ort eller konurbation kan ha 

ett gemensamt avgiftssystem.

 Åtgärder för ekonomisk översyn, artikel 5.5

Rådet ansåg att det var lämpligt att lägga till en bestämmelse om åtgärder för 

ekonomisk översyn, enligt vilken de medlemsstater som använder system för 

ekonomisk översyn inte är skyldiga att tillämpa det tvistlösningsförfarande som 

föreskrivs i direktivet. Skälet är att ekonomisk översyn erbjuder en skyddsnivå 

jämförbar med den som anges i direktivet.
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 Tidsfristen för införlivande av direktivet, artikel 12

Rådet förlängde den period som krävs för införlivandet av direktivet i nationell 

lagstiftning till 36 månader för att alla medlemsstater ska ha tillräckligt med tid att 

vidta de åtgärder som krävs för dess genomförande.

b) Europaparlamentets ändringar

Rådet behandlade därutöver en rad ändringar som det emellertid inte införde i sin 

gemensamma ståndpunkt. Dessa frågor kan sammanfattas på följande sätt:

 Avgifter för luftfartsskydd

Relevanta ändringar: 4, 13, 37–41

I den gemensamma ståndpunkten togs inte ändringarna i finansieringen av 

säkerheten med eftersom Europaparlamentets farhågor när det gäller denna fråga 

redan bemöts genom ikraftträdandet av den nya förordningen om skyddsregler för 

den civila luftfarten (förordning 300/2008). Dessa frågor kommer också att 

behandlas i ett kommande politiskt initiativ från kommissionen.

 Förhandsfinansiering

Relevanta ändringar: 31, 32

I den gemensamma ståndpunkten erkänns vikten av nya infrastrukturprojekt och 

möjligheten att finansiera dessa säkerställs, samtidigt som flygplatsanvändarnas 

intressen skyddas. Denna princip om förhandsfinansiering omnämns redan i 

ICAO:s texter, men rådet ansåg det lämpligare att inte ta med dem i sin 

gemensamma ståndpunkt på grund av olika förhållningssätt i medlemsstaterna och 

behovet att bibehålla flexiblitet. Kommissionen har inte godkänt dessa ändringar.
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 "Single till"eller "dual till"-system

Relevanta ändringar: 6, 22

Rådet ansåg att det är nödvändigt att inrätta en gemensam ram för reglering av 

flygplatsavgifternas viktigaste delar och det sätt på vilket dessa fastställs, men 

ansåg också att medlemsstaterna bör ha frihet att tillåta "single till" eller "dual till" 

eller en kombination av de båda systemen och inte vara skyldiga att anta 

lagstiftning där ett av dessa system görs obligatoriskt eller att ge flygplatser rätten 

välja vilket de vill anta. Av dessa skäl innehåller den gemensamma ståndpunkten 

inte någon uttrycklig bestämmelse om denna fråga.

 Täckning av alla flygplatser i ett nät

Relevanta ändringar: 9, 14

Dessa ändringar har inte tagits med i den gemensamma ståndpunkten i syfte att 

skapa ett enhetligt synsätt när det gäller nät, dvs. icke-diskriminering av nät 

mellan medlemsstater, avskaffande av onödig byråkrati på små flygplatser och 

avsaknad av praktiskt behov, eftersom rådet anser att risken för 

korssubventionering är ogrundad.

 Övriga ändringar

I den gemensamma ståndpunkten togs ett antal ändringar inte med av följande tre 

skäl:

 Rådet ansåg att de inte var i linje med filosofin och tillvägagångssättet i 

utkastet till direktiv.

 Rådet ansåg att deras lydelse inte var tillräckligt klar och skulle kunna leda 

till rättslig osäkerhet eftersom de kan tolkas på mer än ett sätt.

 Rådet ansåg att det skulle vara opraktiskt för medlemsstaterna att genomföra 

dessa, särskilt när det gäller ändringar av tidsfristerna, vilka 

medlemsstaterna anser vara antingen för korta eller för långa.
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De berörda ändringarna gäller

 konkurrensprinciper och statligt stöd (delvis 7, 16, 24, 25, 26)

 icke-diskriminering (34, 35, 36)

 villkoren för att hänskjuta ärendet till det oberoende tillsynsorganet och 

delegering av beslutanderätt (19, 21, 42, 43)

 servicenivå och kvaliteten på tjänsterna (5, 27, 33)

 hänvisningen till faktorer som ligger till grund för att fastställa avgiftsnivån 

(12)

 samråd (17)

 tidsplan för att lägga fram förändringar i avgiftssystemet (18)

 klagomåls tillåtlighet (20)

 insyn (30)

 tidsfrist för det oberoende tillsynsorganets beslut (44).

IV. SLUTSATS

Rådet anser att den gemensamma ståndpunkten är väl avvägd och respekterar målen och 

syftena i kommissionens förslag. Även resultaten från Europaparlamentets första behandling 

beaktas i denna.

Rådet noterar de informella förhandlingar som redan ägt rum mellan rådet och 

Europaparlamentet och är förvissat om att de fastställda kompromisstexterna kommer att 

möjliggöra ett snabbt antagande av direktivet inom en snar framtid.

_________________
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b) av rådets motivering

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN 

Kommissionen kommer att bedöma huruvida, som en följd av genomförandet av detta [förslag till] 

direktiv, de flygplatser som avses i artikel 1.2 är omotiverat missgynnade i förhållande till andra 

flygplatser med jämförbara trafikmängder i andra medlemsstater och som de konkurrerar med. 

Kommissionen kommer, i förekommande fall, att ta lämpliga initiativ för att återinföra lika villkor 

för alla, och om så är nödvändigt även lägga fram förslag till en översyn av trösklarna i direktivet.
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UTTALANDE FRÅN SLOVAKIEN

Efter det att kommissionen lovade att utarbeta en rapport om de eventuella följderna av det nya 

direktivet för de största flygplatserna i medlemsstaterna, vilka ligger under gränsen på fem miljoner 

passagerare, ansåg Slovakien att detta var ett steg i rätt riktning och hävde sin reservation mot 

artikel 1. Den slovakiska delegationen har dock anmodat kommissionen att färdigställa den ovan 

nämnda rapporten innan det nya direktivet genomförs och att, om så är nödvändigt, förbereda 

lämpliga anpassningar av direktivet.

UTTALANDE FRÅN LUXEMBURG

Luxemburg kan inte godta åtgärdens tillämpningsområde enligt artikel 1 i förslaget eftersom man 

anser att det står i strid mot principen om icke-diskriminering, en allmän princip i 

gemenskapslagstiftningen, genom att olika rättsliga skyldigheter införs för flygplatser i jämförbara 

situationer.

Under förhandlingarna i rådet har Luxemburg hela tiden, utan framgång, lagt fram ändringsförslag 

som syftat till att förhindra sådan diskriminering. Luxemburg har vädjat till rådet att välja endast ett 

kriterium för fastställande av åtgärdens tillämpningsområde  antalet passagerare  för att garantera 

enhetlig tillämpning av direktivet och undvika omotiverade skillnader i behandling, vilka enbart 

grundas på flygplatsens geografiska läge.

Luxemburg beklagar att det inte har gått att finna någon tillfredsställande lösning på en fråga som 

de anser vara av grundläggande betydelse och förbehåller sig rätten att använda alla tillgängliga 

medel för att förhindra tillämpningen av en bestämmelse som man anser diskriminerande.

________________________
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2007/0013 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
beträffande 

gemensam ståndpunkt antagen av rådet om ett direktiv om flygplatsavgifter 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet 
(dokument KOM(2006) 820 slutlig – 2007/0013COD): 

29 januari 2007 

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande: 

26 september 2007 

Datum för Europaparlamentets första behandling av yttrandet: 15 januari 2008 

Antagande av politisk överenskommelse: 7 april 2008 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: […] 23 juni 2008 

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Syftet med kommissionens förslag av den 24 januari 2007 är att underlätta diskussionen om 
flygplatsavgifter mellan flygplatser och flygbolag. Genom förslaget införs grundläggande 
regler för hur avgifter ska tas ut. Dessa grundas på allmänt vedertagna principer som redan 
godkänts av medlemsstaterna i Internationella civila luftfartsorganisationens råd. Den första 
principen går ut på att flygplatser och flygbolag regelbundet ska samråda om avgifter, så att 
båda sidor kan redogöra för sina åsikter. Detta ska garantera att flygplatser har konsulterat och 
informerat flygbolagen innan de beslutar om flygplatsavgifter. Den andra principen handlar 
om öppenhet och insyn i fråga om de uppgifter som ligger till grund för flygplatsavgifterna. 
Dessa uppgifter kommer att diskuteras i regelbundna samråd. Den tredje principen är förbudet 
mot diskriminering mellan flygbolag. 

I förslaget ingår också att ett oberoende tillsynsorgan inrättas i varje medlemsstat. Detta skulle 
övervaka uttaget av avgifter och se till att bestämmelserna i direktivet efterlevs. Organet 
skulle därmed också ta itu med klagomål från berörda parter avseende flygplatsavgifter. 

3. KOMMENTARER OM DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

Den gemensamma ståndpunkt som rådet antog den 23 juni 2008 grundas i huvudsak på rådets 
allmänna riktlinje av den 30 november 2007. Den speglar också ett betydande antal av de 
ändringar som Europaparlamentet föreslagit, bland annat avseende förslagets räckvidd, 
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flygplatsnät, avgiftsdifferentiering och myndighetens verksamhet. 

Vissa ändringar förbättrar och förtydligar förslaget, men den gemensamma ståndpunkten 
innehåller betydande förändringar av det ursprungliga förslaget: 

– I artikel 1, avseende direktivets räckvidd, föreslår rådet att direktivet ska gälla för den 
största flygplatsen i varje medlemsstat och för alla flygplatser med en årlig trafik på över 
fem miljoner passagerare. Kommissionen hade föreslagit att direktivet skulle gälla för alla 
flygplatser med en årlig trafik på över 1 miljon passagerare eller över 25 000 ton gods. 
Kommissionen anser fortfarande att den ursprungligen föreslagna räckvidden bättre skulle 
främja direktivets syften och passa bättre till andra gemenskapsrättsakter i liknande frågor. 

– Alla bestämmelser om säkerhetsavgifter har strukits. Rådet anser att dessa kanske inte 
behövs med tanke på antagandet av förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma 
skyddsregler för den civila luftfarten. Före den 31 december 2008 kommer kommissionen 
att ytterligare undersöka säkerhetsavgiftsfrågan i en omfattande rapport om finansiering av 
luftfartssäkerhet. Vid behov kommer denna rapport att åtföljas av ett lagförslag. Därför kan 
kommissionen godta rådets önskan att stryka bestämmelserna om säkerhetsavgifter i 
förslaget om flygplatsavgifter. 

– I artikel 3 ändras bestämmelserna om icke-diskriminering så att avgiftsdifferentiering 
möjliggörs i det allmänna och offentliga intresset, exempelvis av miljöskäl. I princip kan 
kommissionen godta detta förutsatt att differentieringen grundas på relevanta, objektiva 
och genomsynliga kriterier. 

– En artikel har lagts till om flygplatsgrupper, i vilken medlemsstaterna tillåts införa 
gemensamma avgiftssystem för flygplatser som är organiserade i nät, eller att tillämpa 
samma avgiftsnivåer för flygplatser som betjänar samma stad. Denna artikel bör diskuteras 
vidare i andra behandlingen av förslaget, bland annat för att undvika att dess tillämpning 
leder till missbruk eller diskriminering. 

– I artikel 4 har en bestämmelse införts i punkt 5 för att undvika onödig fördubbling av 
överklagandeförfaranden. Kommissionen skulle ha föredragit en tydligare definition av 
villkoren för hur denna punkt 5 ska tillämpas, som nu gör det möjligt för en medlemsstat 
att låta bli att tillämpa andra punkter i denna artikel, vilket omöjliggör myndighetens 
verksamhet. Ett förtydligande kan uppnås om man inför en definition av begreppet 
ekonomisk översyn. 

– I artikel 10 är myndighetens procedurer beskrivna i större detalj, vilket är en förbättring. 
Detta underlättar införlivandet av direktivet i nationell lagstiftning och leder till större 
samstämmighet mellan medlemsstaterna. 

– I artikel 12 har tidsfristen för införlivande av direktivet i nationell lagstiftning förlängts 
från 18 till 36 månader. Kommissionen anser att denna förlängning är relativt frikostig. 

4. SLUTSATS 

Rådet antog den gemensamma ståndpunkten med kvalificerad majoritet. Luxemburg hävdade 
emellertid att direktivets ändrade räckvidd direkt diskriminerar mellan flygplatser med 
jämförbara trafiksiffror i olika medlemsstater. Kommissionen anser att den gemensamma 
ståndpunkten speglar de viktigaste syftena med kommissionens förslag för de flygplatser för 
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vilka rättsakten ska gälla. Den kraftiga minskningen av direktivets räckvidd kommer 
emellertid också att innebära att målen inte kan uppnås vid en rad flygplatser i EU. 

Kommissionen anser att ända sättet att låta förfarandet fortsätta är att inte sätta sig emot det. 

5. KOMMISSIONENS UTTALANDE 

Vid rådets möte den 30 november 2007 kommissionen följande uttalande: 

Kommissionen kommer att bedöma huruvida, som en följd av genomförandet av detta 
[förslag till] direktiv, de flygplatser som avses i artikel 1.2 är omotiverat missgynnade i 
förhållande till andra flygplatser med jämförbara trafikmängder i andra medlemsstater och 
som de konkurrerar med. Kommissionen kommer, i förekommande fall, att ta lämpliga 
initiativ för att återinföra lika villkor för alla, om så är nödvändigt även göra förslag till en 
översyn av trösklarna i direktivet. 
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