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Изменение, внесено от Louis Grech и Miloš Koterec

Изменение 14
Съображение 2

(2) Необходимо е да се установи обща 
рамка за регулиране на основните 
характеристики на летищните такси и 
начина на тяхното определяне, тъй като 
при липса на такава рамка е възможно да 
не бъдат спазвани основните изисквания 
в отношенията между управляващите 
органи на летищата и летищните 
ползватели.

(2) Необходимо е да се установи обща 
рамка за регулиране на основните 
характеристики на летищните такси и 
начина на тяхното определяне, тъй като 
при липса на такава рамка е възможно да 
не бъдат спазвани основните изисквания 
в отношенията между управляващите 
органи на летищата и летищните 
ползватели. Тази рамка следва да 
потвърди важността на летищата по 
отношение на развитието на 
регионите, и по-специално на тези, 
които силно зависят от туризма, 
както и на тези, които са крайно 
отдалечени или на острови и поради 
това са географски и природно 
необлагодетелствани.
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Or. en

Изменение, внесено от Emanuel Jardim Fernandes

Изменение 15
Съображение 2а (ново)

(2a) В крайно отдалечените региони 
тази обща рамка за  уреждането на 
съществените характеристики на 
летищните такси и при определянето 
им съгласно член 299, параграф 2 от 
Договора за ЕО трябва да взема предвид 
постоянните неблагоприятни условия 
на тези региони и необходимостта от 
приспособяването на мерки и 
политически стратегии.

Or. pt

Обосновка

Mit der Änderung soll den Bestimmungen von Artikel 299 Absatz 2 Rechnung getragen 
werden.

Изменение, внесено от Markus Pieper

Изменение 16
Съображение 2а (ново)

(2a) Летищата, авиолиниите и 
съответните инфрастурктури  
допринасят значително за социалното 
и икономическо сближаване в ЕС, като 
свързват региони, създават работни 
места и привличат инвеститори.

Or. de

Обосновка

Flughäfen und Fluglinien tragen als die zwei Hauptfaktoren der Wertschöpfung im 
Flugsektor gemeinsam zur Entwicklung in der EU bei.
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Изменение, внесено от Markus Pieper

Изменение 17
Съображение 2б (ново)

(2б) Следва да се създават партньорски 
взаимоотношения между различни 
регионални и местни органи, 
авиокомпании  и регионални летища, за 
да се насърчава развитието на региона, 
в който се намира летището, и да се 
извършват съвместни търговски 
дейности

Or. de

Обосновка

Die nationalen Behörden müssen die genaue Situation ihres Flughafens verstehen, um in der 
Lage zu sein, die entsprechenden Regionalentwicklungspläne aufzustellen. Daher könnten 
Partnerschaften zwischen Gebietskörperschaften und Regionalflughäfen gegründet werden, 
um die Region zu fördern und gemeinsame Handelstätigkeiten zu entwickeln. Da neben 
Flughäfen auch Fluglinien als zweiter Hauptfaktor an der Wertschöpfung im Flugsektor 
beteiligt sind, sollten die Partnerschaften ebenfalls die Fluglinien umfassen.

Изменение, внесено от Mieczysław Edmund Janowski

Изменение 18
Съображение 2а (ново)

(2a) Летищата допринасят 
значително за социалното и 
икономическо сближаване в ЕС, като 
свързват региони, създават работни 
места и привличат инвеститори.

Or. pl

Обосновка

Ein angemessenes Netz von Flughäfen begünstigt nicht nur den internen sozialen und 
wirtschaftlichen, sondern auch den territorialen Zusammenhalt in der Europäischen Union.
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Изменение, внесено от Mieczysław Edmund Janowski

Изменение 19
Съображение 2б (ново)

(2б) Следва да се създават партньорски 
взаимоотношения между различни 
регионални и местни органи и 
регионални летища, за да се насърчава 
развитието на региона, в който се 
намира летището, и да се извършват 
съвместни стопански дейности.

Or. pl

Обосновка

Der Begriff „Wirtschaftstätigkeit“ ist umfassender als der Begriff „Handelstätigkeit“, denn 
im Umfeld von Flughäfen entstehen häufig wissenschaftlich-technische Parks, in denen 
weitere Unternehmen ihren Betrieb aufnehmen, die unmittelbar mit dem Flughafen 
zusammenarbeiten. 

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter

Изменение 20
Съображение 4 а (ново)

(4) Рамката за приходите на 
летищните оператори от публични 
средства се определя от Насоките на 
Общността за финансирането на 
летища и отпускането на държавни 
помощи за въздухоплавателни 
предприятия по регионални летища1.

Or. deОбосновка

Um einen fairen Wettbewerb und Kostenwahrheit zu gewährleisten, müssen neben den 
Einkünften der Flughafenbetreiber aus Flughafenentgelten u. a. auch die Einkünfte aus 
öffentlichen Mitteln (z. B. Staatsbeihilfen, Zuschüsse und Subventionen) berücksichtigt 

  
1 ОВ С 312 от 9.12.2005, стр.1
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werden. Dies ist insbesondere wichtig, um die Effizienz des Einsatzes europäischer 
Finanzmittel zu erhöhen.

Изменение, внесено от Louis Grech и Miloš Koterec 

Изменение 21
Съображение 5

(5) Летищните такси трябва да бъдат 
недискриминационни. Трябва да се 
въведе задължителна процедура за 
редовни консултации между 
управляващите органи на летищата и 
ползвателите с възможност за двете 
страни да прибягват до независим 
регулаторен орган, в случай че 
летищните ползватели оспорят някое 
решение за летищните такси или за 
промяна на системата за таксуване.

(5) Летищните такси трябва да бъдат 
недискриминационни и да отразяват 
действителните разходи. Трябва да се 
въведе задължителна процедура за 
редовни консултации между 
управляващите органи на летищата и 
ползвателите с възможност за двете 
страни да прибягват до независим 
регулаторен орган, в случай че 
летищните ползватели оспорят някое 
решение за летищните такси или за 
промяна на системата за таксуване.
Независимият регулаторен орган 
трябва да има точна, ясно определена 
поръчка, в която по-специално да са 
уредени евентуални правомощия за 
издаване на наказателни мерки.

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter

Изменение 22
Съображение 5

(5) Летищните такси трябва да бъдат 
недискриминационни. Трябва да се 
въведе задължителна процедура за 
редовни консултации между 
управляващите органи на летищата и
ползвателите с възможност за двете 
страни да прибягват до независим 
регулаторен орган, в случай че 
летищните ползватели оспорят някое 
решение за летищните такси или за 

(5) Летищните такси трябва да бъдат 
недискриминационни. Трябва да се 
въведе задължителна процедура за 
редовни консултации между 
управляващите органи на летищата,
ползвателите и местните органи на 
властта с възможност за двете страни да 
прибягват до независим регулаторен 
орган, в случай че летищните ползватели
оспорят някое решение за летищните 
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промяна на системата за таксуване. такси или за промяна на системата за 
таксуване.

Or. de

Обосновка

Lokale Behörden bzw. Gebietskörperschaften sollen in das Konsultationsverfahren 
einbezogen werden.

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter

Изменение 23
Съображение 7

(7) Изключително важно е летищните 
ползватели редовно да получават 
информация от управляващия орган на 
летищата относно начина и базата, на 
която се изчисляват таксите. Подобна 
прозрачност ще даде яснота на 
въздушните превозвачи по отношение на 
разходите на летището и 
възвръщаемостта на инвестициите в 
летища. За да позволят на управляващия 
орган на летището правилно да оцени 
изискванията по отношение на своите 
бъдещи инвестиции, летищните 
ползватели ще трябва редовно да 
съобщават своите работни предвиждания, 
планове за развитие и конкретните 
изисквания и желания към управляващия 
орган.

(7) Изключително важно е летищните 
ползватели и местните органи на 
властта редовно да получават 
информация от управляващия орган на 
летищата относно начина и базата, на 
която се изчисляват таксите. Подобна 
прозрачност ще даде яснота на 
въздушните превозвачи и на  местните 
органи на властта по отношение на 
разходите на летището и 
възвръщаемостта на инвестициите в 
летища. За да позволят на управляващия 
орган на летището правилно да оцени 
изискванията по отношение на своите 
бъдещи инвестиции, летищните 
ползватели ще трябва редовно да 
съобщават своите работни предвиждания, 
планове за развитие и конкретните 
изисквания и желания към управляващия 
орган.

Or. de

Обосновка

Lokale Behörden bzw. Gebietskörperschaften sollen in das Konsultationsverfahren 
einbezogen werden.
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Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter

Изменение 24
Съображение 9

(9) Поради появата на въздушни 
превозвачи, предоставящи въздушни 
услуги на ниски цени, обслужваните от 
тези превозвачи летища трябва да са в 
състояние да прилагат такси, отговарящи 
на инфраструктурата и/или нивото на 
обслужване, тъй като превозвачите имат 
основание да изискват от летището 
обслужване, което да съответства на 
съотношението между цената и 
качеството. Достъпът до такова понижено 
ниво на инфраструктура и обслужване 
трябва да бъде открит за всички 
превозвачи, които желаят да се
възползват, на недискриминационна 
основа. В случай че търсенето превиши 
предлагането, достъпът трябва да се 
предоставя по обективни и 
недискриминационни критерии, които 
управляващите органи на летището 
следва да разработят.

(9) Поради появата на въздушни 
превозвачи, предоставящи въздушни 
услуги на ниски цени, обслужваните от 
тези превозвачи летища трябва да са в 
състояние да прилагат такси, отговарящи 
на инфраструктурата и/или нивото на 
обслужване, тъй като превозвачите имат 
основание да изискват от летището 
обслужване, което да съответства на 
съотношението между цената и 
качеството. Таксите трябва да са 
формирани по такъв начин, че да 
отразяват различното вредно 
въздействие на определени типове 
самолети върху местното население. 
Достъпът до такова понижено ниво на 
инфраструктура и обслужване трябва да 
бъде открит за всички превозвачи, които 
желаят да се възползват, на 
недискриминационна основа. В случай че 
търсенето превиши предлагането, 
достъпът трябва да се предоставя по 
обективни и недискриминационни 
критерии, които управляващите органи 
на летището следва да разработят.

Or. de

Обосновка

Je nach Flugzeugtyp ergibt sich eine unterschiedliche Beeinträchtigung der regionalen 
Bevölkerung sowie bestimmter wirtschaftlicher Tätigkeiten (z. B. Tourismus) aufgrund von 
Lärmbelastung, CO2, Luftverschmutzung und Energieverbrauch.

Изменение, внесено от Louis Grech и Miloš Koterec

Изменение 25
Съображение 9
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(9) Поради появата на въздушни 
превозвачи, предоставящи въздушни 
услуги на ниски цени, обслужваните от 
тези превозвачи летища трябва да са в 
състояние да прилагат такси, отговарящи 
на инфраструктурата и/или нивото на 
обслужване, тъй като превозвачите имат 
основание да изискват от летището 
обслужване, което да съответства на 
съотношението между цената и 
качеството. Достъпът до такова понижено 
ниво на инфраструктура и обслужване 
трябва да бъде открит за всички 
превозвачи, които желаят да се 
възползват, на недискриминационна 
основа. В случай че търсенето превиши 
предлагането, достъпът трябва да се 
предоставя по обективни и 
недискриминационни критерии, които 
управляващите органи на летището 
следва да разработят.

(9) Поради появата на въздушни 
превозвачи, предоставящи въздушни 
услуги на ниски цени, обслужваните от 
тези превозвачи летища трябва да са в 
състояние да прилагат такси, отговарящи 
на инфраструктурата и/или нивото на 
обслужване, тъй като превозвачите имат 
основание да изискват от летището 
обслужване, което да съответства на 
съотношението между цената и 
качеството. Достъпът до такова понижено 
ниво на инфраструктура и обслужване 
трябва да бъде открит за всички 
превозвачи, които желаят да се 
възползват, на недискриминационна 
основа. В случай че търсенето превиши 
предлагането, достъпът трябва да се 
предоставя по обективни и 
недискриминационни критерии, които 
управляващите органи на летището 
следва да разработят. Всякаква 
диференциация и/или повишаване на 
таксите трябва да бъде прозрачна и 
обективна и да се основава на 
обективни критерии. 
Диференциацията може да се 
разглежда като стимул за 
разркриването на нови линии и с това 
да насърчи регионалното развитие, по-
специално в региони и на острови, 
чиито стопанства силно зависят от 
туризма или които са  географски и
природно необлагодетелствани, 
включително регионите, които  са 
крайно отдалечени.

Or. en

Изменение, внесено от Emanuel Jardim Fernandes

Изменение 26
Съображение 9

(9) Поради появата на въздушни 
превозвачи, предоставящи въздушни 
услуги на ниски цени, обслужваните от 

(9) Поради появата на въздушни 
превозвачи, предоставящи въздушни 
услуги на ниски цени, обслужваните от 
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тези превозвачи летища трябва да са в 
състояние да прилагат такси, отговарящи 
на инфраструктурата и/или нивото на 
обслужване, тъй като превозвачите имат 
основание да изискват от летището 
обслужване, което да съответства на 
съотношението между цената и 
качеството. Достъпът до такова понижено 
ниво на инфраструктура и обслужване 
трябва да бъде открит за всички 
превозвачи, които желаят да се 
възползват, на недискриминационна 
основа. В случай че търсенето превиши 
предлагането, достъпът трябва да се 
предоставя по обективни и 
недискриминационни критерии, които 
управляващите органи на летището 
следва да разработят.

тези превозвачи летища трябва да са в 
състояние да прилагат такси, отговарящи 
на инфраструктурата и/или нивото на 
обслужване, тъй като превозвачите имат 
основание да изискват от летището 
обслужване, което да съответства на 
съотношението между цената и 
качеството. Достъпът до такова понижено 
ниво на инфраструктура и обслужване 
трябва да бъде открит за всички 
превозвачи, които желаят да се 
възползват, на недискриминационна 
основа. В случай че търсенето превиши 
предлагането, достъпът трябва да се 
предоставя по обективни и 
недискриминационни критерии, които 
управляващите органи на летището 
следва да разработят. Всякаква 
диференциация или повишаване на 
таксите трябва да бъде прозрачна и 
обективна и да се основава на 
обективни критерии. 
Диференциацията може да се 
разглежда като стимул за 
разкриването на нови линии и да взема 
под внимание принципа на 
териториалното сближаване, както и 
специфичните естествени 
неблагоприятни условия, от които 
крайно отдалечените региони 
постоянно са засегнати. При 
диференциацията трябва да се вземат 
предвид и нуждите на регионите, 
които разчитат главно на туризма.

Or. pt

Обосновка

Durch die Änderung sollen die Bedingungen für eine Differenzierung klargestellt werden.
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Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 27
Член 1, параграф 2

2. Директивата се прилага за всички 
летища, разположени на територията, 
която е обект на разпоредбите на 
Договора, и открити за търговски трафик 
с годишен трафик над 1 милион 
пътници или 25 000 тона товари.

2. Директивата се прилага за всички 
летища, разположени на територията, 
която е обект на разпоредбите на 
Договора, и открити за търговски трафик, 
чийто годишен трафик възлиза на 
повече от 0,5% от общия брой на 
пътниците, превозени в рамките на 
една година  в Европейския съюз, 
изчислен въз основа на 
статистическата информация на 
Общността. 

Or. en

Обосновка

Der Richtlinienentwurf muss auch auf die größeren Flughäfen anwendbar sein. 0,5 % des 
gesamten EU-Fluggastaufkommens sind ein guter Vorschlag. Allerdings muss die 
Berechnung dieses Prozentsatzes auf einer unabhängigen europäischen statistischen Quelle 
beruhen.

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter

Изменение 28
Член 1, параграф 2

2. Директивата се прилага за всички 
летища, разположени на територията, 
която е обект на разпоредбите на 
Договора, и открити за търговски трафик 
чиито годишен трафик е над 1 милион 
пътници или 25 000 тона товари.

2. Директивата се прилага за всички 
летища, разположени на територията, 
която е обект на разпоредбите на 
Договора, и открити за търговски трафик 
чиито годишен трафик е над 1 000 
полета.

Or. de

Обосновка

Regionalflughäfen müssen in den Geltungsbereich der Richtlinie aufgenommen werden, um 
für öffentliche Haushalte die Möglichkeit zu schaffen, das Entgeltinstrument anzuwenden.
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Изменение, внесено от Louis Grech и Miloš Koterec

Изменение 29
Член 2, буква д а) (нова)

(д а) "Потребител" е всяко физическо 
или юридическо лице, което купува 
транспортна услуга от ползвател на 
летище.

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter

Изменение 30
Член 4, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че на 
всяко летище е създадена задължителна и 
редовна процедура за консултации между 
управляващия орган на летището и
ползвателите или техни представители 
във връзка с работата на системата за 
летищните такси и равнището на тези 
такси. Такива консултации се 
организират поне веднъж годишно.

1. Държавите-членки гарантират, че на 
всяко летище е създадена задължителна и 
редовна процедура за консултации между 
управляващия орган на летището и 
ползвателите или техни представители и 
органите на местната власт във 
връзка с работата на системата за 
летищните такси и равнището на тези 
такси. Такива консултации се 
организират поне веднъж годишно.

Or. de

Обосновка

Lokale Behörden bzw. Gebietskörperschaften sollen in das Konsultationsverfahren 
einbezogen werden.

Изменение, внесено от Mieczysław Edmund Janowski

Изменение 31
Член 4, параграф 1
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1. Държавите-членки гарантират, че на 
всяко летище е създадена задължителна и 
редовна процедура за консултации между 
управляващия орган на летището и 
ползвателите или техни представители 
във връзка с работата на системата за 
летищните такси и равнището на тези 
такси. Такива консултации се 
организират поне веднъж годишно

1. Държавите-членки гарантират, че на 
всяко летище е създадена задължителна и 
редовна процедура за консултации между 
управляващия орган на летището и 
ползвателите или техни представители 
във връзка с работата на системата за 
летищните такси и равнището на тези 
такси. Такива консултации се 
организират, когато е запланувана 
промяна на таксите или събиране на 
нови такси, но при всички случаи поне 
веднъж годишно.

Or. pl

Обосновка

Der Markt der Zivilluftfahrt ist sehr dynamisch, daher wären einmal alle zwei Jahre 
stattfindende Konsultationen zu selten.

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter

Изменение 32
Член 4, параграф 2

2. Държавите-членки гарантират по 
възможност, че промените в системата за 
летищните такси или в равнището на 
таксите се извършват при съгласие между 
управляващия орган на летището и
летищните ползватели. За тази цел 
управляващият орган на летището 
представя предложение за изменение на 
системата за летищните такси или на 
равнището на таксите пред ползвателите
не по-късно от 4 месеца преди 
измененията да влязат в сила, заедно с 
обосновка на предложените промени. По 
молба на някой от ползвателите на 
летището управляващият орган провежда 
консултации с ползвателите на летището 
по предложените промени и взема 
предвид техните виждания преди 
окончателното решение. Управляващият 

2. Държавите-членки гарантират по 
възможност, че промените в системата за 
летищните такси или в равнището на 
таксите се извършват при съгласие между 
управляващия орган на летището,  
летищните ползватели и местните 
органи на властта. За тази цел 
управляващият орган на летището 
представя предложение за изменение на 
системата за летищните такси или на 
равнището на таксите пред ползвателите
не по-късно от 4 месеца преди 
измененията да влязат в сила, заедно с 
обосновка на предложените промени. По 
молба на някой от ползвателите на 
летището или на орган на местната 
власт управляващият орган провежда 
консултации с ползвателите на летището 
и местните органи на властта по 
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орган на летището публикува 
окончателното си решение най-късно 2 
месеца преди то да влезе в сила. 
Управляващият орган на летището 
мотивира своето решение по отношение 
на вижданията на ползвателите, в случай 
че не е било постигнато съгласие по 
предложените промени между 
управляващият орган и ползвателите на 
летището.

предложените промени и взема предвид 
техните виждания преди окончателното 
решение. Управляващият орган на 
летището публикува окончателното си 
решение най-късно 2 месеца преди то да 
влезе в сила. Управляващият орган на 
летището мотивира своето решение по 
отношение на вижданията на 
ползвателите, в случай че не е било 
постигнато съгласие по предложените 
промени между управляващия орган,
летищните ползватели и местните 
органи на властта. 

Or. de

Обосновка

Lokale Behörden bzw. Gebietskörperschaften sollen in das Konsultationsverfahren 
einbezogen werden

Изменение, внесено от Louis Grech и Miloš Koterec

Изменение 33
Член 4, параграф 2

2. Държавите-членки гарантират по 
възможност, че промените в системата за 
летищните такси или в равнището на 
таксите се извършват при съгласие между 
управляващия орган на летището и 
летищните ползватели. За тази цел 
управляващият орган на летището 
представя предложение за изменение на 
системата за летищните такси или на 
равнището на таксите пред ползвателите 
не по-късно от 4 месеца преди 
измененията да влязат в сила, заедно с 
обосновка на предложените промени. По 
молба на някой от ползвателите на 
летището управляващият орган провежда 
консултации с ползвателите на летището 
по предложените промени и взема 
предвид техните виждания преди 

2. Държавите-членки гарантират по 
възможност, че промените в системата за 
летищните такси или в равнището на 
таксите се извършват при съгласие между 
управляващия орган на летището и 
летищните ползватели. За тази цел 
управляващият орган на летището 
представя предложение за изменение на 
системата за летищните такси или на 
равнището на таксите пред ползвателите 
не по-късно от 4 месеца преди 
измененията да влязат в сила, заедно с 
обосновка на предложените промени. По 
молба на някой от ползвателите на 
летището управляващият орган провежда 
консултации с ползвателите на летището 
по предложените промени и взема 
предвид техните виждания преди 
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окончателното решение. Управляващият 
орган на летището публикува 
окончателното си решение най-късно 2 
месеца преди то да влезе в сила. 
Управляващият орган на летището 
мотивира своето решение по отношение 
на вижданията на ползвателите, в случай 
че не е било постигнато съгласие по 
предложените промени между 
управляващият орган и ползвателите на 
летището.

окончателното решение. Управляващият 
орган на летището публикува 
окончателното си решение най-късно 6 
месеца, преди то да влезе в сила.
Критериите за публикуването се 
определят от регулаторния орган.
Управляващият орган на летището 
мотивира своето решение по отношение 
на вижданията на ползвателите, в случай 
че не е било постигнато съгласие по 
предложените промени между 
управляващият орган и ползвателите на 
летището.

Or. en

Обосновка

Der Zeitraum von 2 Monaten ist zu kurz. Regionen, die auf den Tourismus angewiesen sind, 
könnten erheblich beeinträchtigt sein, da die Reiseveranstalter mehr Zeit brauchen, um sich 
auf den Beschluss einzustellen, weil sie häufig lange im Voraus Vereinbarungen über die 
Erbringung von Dienstleistungen getroffen haben.

Изменение, внесено от Mieczysław Edmund Janowski

Изменение 34
Член 5, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че 
веднъж годишно управляващият орган 
на летището предоставя на всеки 
ползвател на летището, или на 
представители или асоциации на 
ползвателите, информация за 
компонентите, които служат за база при 
определяне равнището на всички такси, 
събирани от летището.

1. Държавите-членки гарантират, че 
когато се планира промяна на таксите 
или налагане на нови такси, но 
минимум поне веднъж годишно 
управляващият орган на летището ще 
предоставя на всеки ползвател на 
летището, или на представители или 
асоциации на ползвателите, информация 
за компонентите, които служат за база 
при определяне равнището на всички 
такси, събирани от летището.

Or. pl
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Обосновка

Würden die Entgelte seltener als einmal jährlich verändert, so könnte die Zeit ohne 
Informationen seitens des Leitungsorgans des Flughafens allzu lange dauern, was für neue 
Marktteilnehmer, die an der Nutzung der Flughäfen interessiert sind, ungünstig wäre. Sogar 
bei einer Wiederholung des Status quo wird sich die Überzeugung verfestigen, dass die 
Tätigkeit des Leitungsorgans des Flughafens stabil ist.

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter

Изменение 35
Член 5, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че 
веднъж годишно управляващият орган на 
летището предоставя на всеки ползвател
на летището, или на представители или 
асоциации на ползвателите, информация 
за компонентите, които служат за база 
при определяне равнището на всички 
такси, събирани от летището. 

1. Държавите-членки гарантират, че 
веднъж годишно управляващият орган на 
летището предоставя на всеки ползвател
на летището, или на представители или 
асоциации на ползвателите и на 
местните органи на властта, 
информация за компонентите, които 
служат за база при определяне равнището 
на всички такси, събирани от летището. 
Тази информация следва да включва 
поне:

Or. de

Обосновка

Lokale Behörden bzw. Gebietskörperschaften sollen in das Konsultationsverfahren 
einbezogen werden

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter

Изменение 36
Член 5, параграф 1, буква г а) (нова)

г а) Приходи от държавни помощи, 
както и други помощи и субсидии в 
съотношение към приходите от 
летищни такси;

Or. de
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Обосновка

Um einen fairen Wettbewerb und Kostenwahrheit zu gewährleisten, müssen neben den 
Einkünften der Flughafenbetreiber aus Flughafenentgelten u. a. auch die Einkünfte aus 
öffentlichen Mitteln (z. B. Staatsbeihilfen, Zuschüsse und Subventionen) berücksichtigt 
werden. Dies ist insbesondere wichtig, um die Effizienz des Einsatzes europäischer 
Finanzmittel zu erhöhen.

Изменение, внесено от Louis Grech и Miloš Koterec

Изменение 37
Член 6

Държавите-членки гарантират, че 
управляващият орган на летището се 
консултира с ползвателите преди да 
финализира планове за нови 
инфраструктурни проекти.

Държавите-членки гарантират, че 
управляващият орган на летището се
консултира с ползвателите преди да 
финализира планове за нови 
инфраструктурни проекти. Критериите 
за въвеждането на нови такси 
отразяват съществените качества на 
летището, които се отнасят до  
ползвателите на летища и
потребителите. Авансовото 
финансиране за разширяване на 
капацитета е разрешено само в 
изключителни случаи и с безусловното
съгласие на ползвателите на 
летището.

Or. en

Изменение, внесено от Emanuel Jardim Fernandes

Изменение 38
Член 8, параграф 1

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на управляващия орган на 
летището да предлага различно качество 
и набор от летищни услуги, терминали 
или части от терминали с оглед 
предоставянето на персонализирани 
услуги или специализирани терминали 
или части от терминали. Равнището на 

1.Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на управляващия орган на 
летището да предлага различно качество 
и набор от летищни услуги, терминали 
или части от терминали с оглед 
предоставянето на персонализирани 
услуги или специализирани терминали 
или части от терминали и по този начин 
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летищните такси може да се диференцира 
в зависимост от качеството и обхвата на 
тези услуги.

да гарантира изпълнението на 
задълженията си за грижи за общото 
благо. Равнището на летищните такси 
може да се диференцира в зависимост от 
качеството и обхвата на тези услуги и в 
упоменатите в член 299, параграф 2 от 
ДЕО региони да осигури на всички 
ползватели универсален достъп до 
услугите.

Or. pt

Обосновка

Die Änderung soll die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtungen gewährleisten und im Falle 
der Regionen in äußerster Randlage aufgrund der außergewöhnlichen Entfernung dieser 
Inseln vom Festland und somit ihrer Abhängigkeit vom Luftverkehr allen Verbrauchern der 
Zugang zu diesem Verkehrsträger ermöglichen.

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter

Изменение 39
Член 8 параграф 1 а (нов)

1а. Държавите членки и местните 
органи на властта вземат мерки за 
диференциране на таксите за 
типовете самолети, равнището на 
шумово натоварване, емисии на 
въглероден двуокис, замърсяване на 
местния въздух и разход на енергия. 
При оценката на равнището на шумово 
натоварване трябва да се имат 
предвид и времеви аспекти (шумов 
индекс ден, вечер нощ).

Or. en

Обосновка

Je nach Flugzeugtyp ergibt sich eine unterschiedliche Beeinträchtigung der regionalen 
Bevölkerung sowie bestimmter wirtschaftlicher Tätigkeiten (z. B. Tourismus) aufgrund von 
Lärmbelastung, CO2, Luftverschmutzung und Energieverbrauch. Bei der Bewertung der 
Lärmbelastung sind zeitliche Aspekte einzubeziehen entsprechend der Abgrenzung der 
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Richtlinie 2002/49/EG zu Umgebungslärm.

Изменение, внесено от Louis Grech и Miloš Koterec

Изменение 40
Член 8, параграф 2

2. Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на летището, който желае да 
използва персонализирани услуги или 
специализирани терминали или части от 
терминали, ще има достъп до тях.

2. Държавите-членки гарантират да няма 
дискриминация, така че всеки 
ползвател на летището, който желае да 
използва персонализирани услуги или 
специализирани терминали или части от 
терминали, ще има достъп до тях. 
Таксите се формират според 
минимален стандарт на 
ценообразуване в рамките на едно и 
също летище без оглед на използвания 
терминал.

Or. en

Изменение, внесено от Louis Grech и Miloš Koterec

Изменение 41
Член 10, параграф 5

5. Независимият регулаторен орган 
публикува годишен доклад за своята 
дейност.

5. Независимият регулаторен орган 
публикува през първия месец на всяка 
година годишен доклад за своята 
дейност. Той предоставя този доклад на 
ползвателите на летището, на 
Комисията и на обществеността.

Or. en


