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Návrh směrnice (KOM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))

Pozměňovací návrh, který předkládají Louis Grech a Miloš Koterec

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 2

(2) Je nezbytné zřídit společný rámec 
upravující základní prvky letištních poplatků 
a způsob jejich stanovování, neboť při 
absenci tohoto rámce by nemusely být 
dodržovány základní požadavky ve vztahu 
mezi řídícími orgány letišť a uživateli letišť.

(2) Je nezbytné zřídit společný rámec 
upravující základní prvky letištních poplatků 
a způsob jejich stanovování, neboť při 
absenci tohoto rámce by nemusely být 
dodržovány základní požadavky ve vztahu 
mezi řídícími orgány letišť a uživateli letišť. 
V tomto rámci by měl být uznán význam, 
který mají letiště pro rozvoj regionů, zvláště 
těch, jež jsou silně závislé na cestovním 
ruchu nebo vykazují zeměpisná a přírodní 
znevýhodnění, jako např. nejvzdálenější 
regiony a ostrovy.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Pokud jde o nejvzdálenější regiony, 
měl by tento společný rámec upravující 
základní prvky letištních poplatků a způsob 
jejich stanovování zohledňovat podle 
ustanovení čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES 
trvalá znevýhodnění těchto regionů 
a nutnost přizpůsobení opatření 
a politických strategií.

Or. pt

Odůvodnění

Změna zohledňuje ustanovení čl. 299 odst. 2.

Pozměňovací návrh, který předkládá Markus Pieper

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Letiště, letecké linky a příslušné 
infrastruktury významně přispívají 
k sociální a hospodářské soudržnosti 
v Evropské unii, neboť propojují regiony, 
vytvářejí pracovní místa a přitahují 
podniky.

Or. de

Odůvodnění

Letiště a letecké linky společně přispívají k rozvoji EU jako dva hlavní faktory přidané 
hodnoty v leteckém odvětví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Markus Pieper

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 2b (nový)

(2b) Mezi různými veřejnými orgány, 
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leteckými linkami a regionálními letišti by 
měla být vytvářena partnerství, jejichž cílem 
bude podpora regionu, ve kterém se letiště 
nachází, a rozvoj společných obchodních 
činností.

Or. de

Odůvodnění

Aby mohly vnitrostátní orgány vypracovat příslušné regionální rozvojové plány, musí přesně 
chápat situaci svých letišť. Proto by se mohla vytvářet partnerství mezi veřejnými orgány 
a regionálními letišti, jejichž cílem bude podpora daného regionu a rozvoj společných 
obchodních činností. Protože jsou letecké linky kromě letišť druhým hlavním faktorem 
přidané hodnoty v leteckém odvětví, měla by je partnerství rovněž zahrnovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mieczysław Edmund Janowski

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Letiště významně přispívají k sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti v Unii, 
neboť propojují regiony, vytvářejí pracovní 
místa a přitahují podniky.

Or. pl

Odůvodnění

Vhodná síť letišť podporuje nejen vnitřní sociální a hospodářskou soudržnost, ale i územní 
soudržnost v Evropské unii.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mieczysław Edmund Janowski

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 2b (nový)

(2b) Mezi různými veřejnými orgány 
a regionálními letišti by měla být vytvářena 
partnerství, jejichž cílem bude podpora 
regionu, ve kterém se letiště nachází, 
a rozvoj společných hospodářských 
činností.
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Or. pl

Odůvodnění

Pojem „hospodářská činnost“ je širší než pojem „obchodní činnost“. V okolí letišť často 
vznikají vědeckotechnické parky, v nichž zahajují provoz další podniky, které bezprostředně 
spolupracují s letištěm.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Rámec pro příjmy provozovatelů letišť 
z veřejných prostředků stanoví Pokyny 
Společenství pro financování letišť a pro 
státní podpory na zahájení činnosti pro 
letecké společnosti s odletem z regionálních 
letišť1.
____________________
1 Úř. věst. C 312, 9.12.2005, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

Aby byla zaručena spravedlivá soutěž a to, že se odráží skutečné náklady, musí být kromě 
příjmů provozovatelů letišť z letištních poplatků zohledněny mj. také příjmy z veřejných 
prostředků (např. státní podpora, příspěvky a subvence). Je to důležité zejména pro zvýšení 
účinnosti použití evropských finančních prostředků.

Pozměňovací návrh, který předkládají Louis Grech a Miloš Koterec 

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 5

(5) Letištní poplatky by měly být 
nediskriminační. Měl by být zaveden 
povinný postup pro pravidelné konzultace 
mezi řídícími orgány letišť a uživateli letišť 
s možností odvolání kterékoli ze stran 
k nezávislému regulačnímu orgánu v případě 
protestů uživatelů letišť proti rozhodnutí 

(5) Letištní poplatky by měly být 
nediskriminační a měly by odrážet skutečné 
náklady. Měl by být zaveden povinný 
postup pro pravidelné konzultace mezi 
řídícími orgány letišť a uživateli letišť 
s možností odvolání kterékoli ze stran 
k nezávislému regulačnímu orgánu v případě 
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o letištních poplatcích nebo změně systému 
poplatků.

protestů uživatelů letišť proti rozhodnutí 
o letištních poplatcích nebo změně systému 
poplatků. Nezávislý regulační orgán by měl 
mít přesné, jasně stanovené pověření, které 
by upravovalo zejména případné pravomoci 
činit trestní opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 5

(5) Letištní poplatky by měly být 
nediskriminační. Měl by být zaveden 
povinný postup pro pravidelné konzultace 
mezi řídícími orgány letišť a uživateli letišť 
s možností odvolání kterékoli ze stran 
k nezávislému regulačnímu orgánu v případě 
protestů uživatelů letišť proti rozhodnutí 
o letištních poplatcích nebo změně systému 
poplatků.

(5) Letištní poplatky by měly být 
nediskriminační. Měl by být zaveden 
povinný postup pro pravidelné konzultace 
mezi řídícími orgány letišť, uživateli letišť 
a místními orgány , s možností odvolání 
kterékoli ze stran k nezávislému 
regulačnímu orgánu v případě protestů 
uživatelů letišť proti rozhodnutí o letištních 
poplatcích nebo změně systému poplatků.

Or. de

Odůvodnění

Místní orgány, případně veřejné orgány by měly být zapojeny do postupu konzultací.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 7

(7) Je nezbytné, aby uživatelé letišť 
pravidelně od řídícího orgánu letiště 
dostávali informace o tom, jakým způsobem 
a na jakém základě jsou počítány letištní 
poplatky. Tato průhlednost poskytne 
leteckým dopravcům povědomí o nákladech 
vznikajících letišti a o produktivitě investic 
letiště. Aby mohl řídící orgán letiště řádně 
posoudit požadavky, pokud jde o jeho 

(7) Je nezbytné, aby uživatelé letišť a místní 
orgány pravidelně od řídícího orgánu letiště 
dostávali informace o tom, jakým způsobem 
a na jakém základě jsou počítány letištní 
poplatky. Tato průhlednost poskytne 
leteckým dopravcům a místním orgánům
povědomí o nákladech vznikajících letišti 
a o produktivitě investic letiště. Aby mohl 
řídící orgán letiště řádně posoudit 
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budoucí investice, měli by být uživatelé 
letišť povinni včas řídící orgán letiště 
informovat o všech svých provozních 
prognózách, vývojových projektech 
a specifických požadavcích a přáních.

požadavky, pokud jde o jeho budoucí 
investice, měli by být uživatelé letišť 
povinni včas řídící orgán letiště informovat 
o všech svých provozních prognózách, 
vývojových projektech a specifických 
požadavcích a přáních.

Or. de

Odůvodnění

Místní orgány, případně veřejné orgány mají být zapojeny do postupu konzultací.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 9

(9) Protože se objevili letečtí dopravci 
provozující letecké služby s nízkými 
náklady, letiště obsluhovaná těmito dopravci 
by měla mít možnost uplatnit poplatky 
odpovídající infrastruktuře a/nebo úrovni 
poskytovaných služeb, neboť letečtí 
dopravci mají oprávněný zájem požadovat 
od letiště služby odpovídající poměru 
cena/kvalita. Přístup k této snížené úrovni 
infrastruktury nebo služeb by však měl být 
nediskriminačně otevřen všem dopravcům, 
kteří si ji přejí využívat. V případě, že 
poptávka překročí nabídku, musí být přístup 
určen na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií stanovených 
řídícím orgánem letiště.

(9) Protože se objevili letečtí dopravci 
provozující letecké služby s nízkými 
náklady, letiště obsluhovaná těmito dopravci 
by měla mít možnost uplatnit poplatky 
odpovídající infrastruktuře a/nebo úrovni 
poskytovaných služeb, neboť letečtí 
dopravci mají oprávněný zájem požadovat 
od letiště služby odpovídající poměru 
cena/kvalita. Poplatky by měly být 
stanoveny tak, aby odrážely různá 
znevýhodnění obyvatel regionů způsobená 
určitými typy letadel. Přístup k této snížené 
úrovni infrastruktury nebo služeb by však 
měl být nediskriminačně otevřen všem 
dopravcům, kteří si ji přejí využívat. 
V případě, že poptávka překročí nabídku, 
musí být přístup určen na základě 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
stanovených řídícím orgánem letiště.

Or. de

Odůvodnění

Různé typy letadel způsobují různá znevýhodnění obyvatel regionů i některých hospodářských 
činností (např. cestovní ruch) v důsledku zatížení hlukem, CO2, znečištění ovzduší a spotřeby 
energie.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Louis Grech a Miloš Koterec

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 9

(9) Protože se objevili letečtí dopravci 
provozující letecké služby s nízkými 
náklady, letiště obsluhovaná těmito dopravci 
by měla mít možnost uplatnit poplatky 
odpovídající infrastruktuře a/nebo úrovni 
poskytovaných služeb, neboť letečtí 
dopravci mají oprávněný zájem požadovat 
od letiště služby odpovídající poměru 
cena/kvalita. Přístup k této snížené úrovni 
infrastruktury nebo služeb by však měl být 
nediskriminačně otevřen všem dopravcům, 
kteří si ji přejí využívat. V případě, že 
poptávka překročí nabídku, musí být přístup 
určen na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií stanovených 
řídícím orgánem letiště.

(9) Protože se objevili letečtí dopravci 
provozující letecké služby s nízkými 
náklady, letiště obsluhovaná těmito dopravci 
by měla mít možnost uplatnit poplatky 
odpovídající infrastruktuře a/nebo úrovni 
poskytovaných služeb, neboť letečtí 
dopravci mají oprávněný zájem požadovat 
od letiště služby odpovídající poměru 
cena/kvalita. Přístup k této snížené úrovni 
infrastruktury nebo služeb by však měl být 
nediskriminačně otevřen všem dopravcům, 
kteří si ji přejí využívat. V případě, že 
poptávka překročí nabídku, musí být přístup 
určen na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií stanovených 
řídícím orgánem letiště. Každá diferenciace 
a/nebo zvýšení poplatků by měly být 
průhledné a objektivní a spočívat na 
jednoznačných kritériích. Diferenciace by 
mohla být podnětem k otevírání nových tras 
a podporovat tak regionální rozvoj, zejména 
v regionech a na ostrovech, jejichž 
hospodářství je silně závislé na cestovním 
ruchu nebo které vykazují zeměpisná 
a přírodní znevýhodnění, včetně 
nejvzdálenějších regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 9

(9) Protože se objevili letečtí dopravci 
provozující letecké služby s nízkými 
náklady, letiště obsluhovaná těmito dopravci 
by měla mít možnost uplatnit poplatky 
odpovídající infrastruktuře a/nebo úrovni 

(9) Protože se objevili letečtí dopravci 
provozující letecké služby s nízkými 
náklady, letiště obsluhovaná těmito dopravci 
by měla mít možnost uplatnit poplatky 
odpovídající infrastruktuře a/nebo úrovni 
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poskytovaných služeb, neboť letečtí 
dopravci mají oprávněný zájem požadovat 
od letiště služby odpovídající poměru 
cena/kvalita. Přístup k této snížené úrovni 
infrastruktury nebo služeb by však měl být 
nediskriminačně otevřen všem dopravcům, 
kteří si ji přejí využívat. V případě, že 
poptávka překročí nabídku, musí být přístup
určen na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií stanovených 
řídícím orgánem letiště.

poskytovaných služeb, neboť letečtí 
dopravci mají oprávněný zájem požadovat 
od letiště služby odpovídající poměru 
cena/kvalita. Přístup k této snížené úrovni 
infrastruktury nebo služeb by však měl být 
nediskriminačně otevřen všem dopravcům, 
kteří si ji přejí využívat. V případě, že 
poptávka překročí nabídku, musí být přístup 
určen na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií stanovených 
řídícím orgánem letiště. Každá diferenciace 
nebo zvýšení poplatků musí být průhledné 
a objektivní a musí spočívat na 
jednoznačných kritériích. Diferenciace 
může být podnětem k otevírání nových tras 
a zohledňovat zásadu územní soudržnosti i 
zvláštní přírodní znevýhodnění, jimiž jsou 
trvale dotčeny nejvzdálenější regiony. Při 
diferenciaci by měly být zohledněny také 
potřeby regionů, které jsou odkázány 
především na cestovní ruch.

Or. pt

Odůvodnění

Změna má vyjasnit podmínky diferenciace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 27
Čl. 1 odst. 2

2. Tato směrnice se použije na jakékoli letiště 
nacházející se na území podléhajícím 
ustanovením Smlouvy a otevřeném pro obchodní 
dopravu, jehož roční objem provozu je vyšší než 
1 milion cestujících nebo 25 000 tun nákladu.

2. Tato směrnice se použije na jakékoli letiště 
nacházející se na území podléhajícím 
ustanovením Smlouvy a otevřeném pro 
obchodní dopravu, jehož roční objem provozu 
přesahuje 0,5 % všech cestujících odbavených 
v Evropské unii, počítáno na základě 
statistických informací Společenství.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh směrnice musí být použitelný také pro větší letiště. 0,5 % z celkového počtu cestujících 
v EU je dobrý návrh. Výpočet tohoto procenta však musí spočívat na nezávislém evropském 
statistickém zdroji.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 28
Čl. 1 odst. 2

2. Tato směrnice se použije na jakékoli 
letiště nacházející se na území podléhajícím 
ustanovením Smlouvy a otevřeném pro 
obchodní dopravu, jehož roční objem 
provozu je vyšší než 1 milion cestujících 
nebo 25 000 tun nákladu.

2. Tato směrnice se použije na jakékoli 
letiště nacházející se na území podléhajícím 
ustanovením Smlouvy a otevřeném pro 
obchodní dopravu, jehož roční objem 
provozu je vyšší než 1000 cestujících.

Or. de

Odůvodnění

Do oblasti působnosti směrnice je třeba zahrnout regionální letiště, aby se ve veřejných 
rozpočtech umožnilo používání nástroje poplatků.

Pozměňovací návrh, který předkládají Louis Grech a Miloš Koterec

Pozměňovací návrh 29
Čl. 2 písm. (ea) (nové)

(ea) „spotřebitelem“ rozumí každá fyzická 
nebo právnická osoba, která kupuje od 
uživatele letiště dopravní službu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 30
Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby byl na každém 
letišti zřízen povinný a pravidelný postup 

1. Členské státy zajistí, aby byl na každém 
letišti zřízen povinný a pravidelný postup 
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konzultací mezi řídícím orgánem letiště 
a uživateli letiště nebo zástupci uživatelů 
letiště, pokud jde o systém letištních 
poplatků a výši těchto poplatků. Tyto 
konzultace se uskuteční nejméně jednou za 
rok.

konzultací mezi řídícím orgánem letiště,
uživateli letiště nebo zástupci uživatelů 
letiště a místními orgány, pokud jde 
o systém letištních poplatků a výši těchto 
poplatků. Tyto konzultace se uskuteční 
nejméně jednou za rok.

Or. de

Odůvodnění

Místní orgány, případně veřejné orgány mají být zapojeny do postupu konzultací.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mieczysław Edmund Janowski

Pozměňovací návrh 31
Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby byl na každém 
letišti zřízen povinný a pravidelný postup 
konzultací mezi řídícím orgánem letiště 
a uživateli letiště nebo zástupci uživatelů 
letiště, pokud jde o systém letištních 
poplatků a výši těchto poplatků. Tyto 
konzultace se uskuteční nejméně jednou za 
rok.

1. Členské státy zajistí, aby byl na každém 
letišti zřízen povinný a pravidelný postup 
konzultací mezi řídícím orgánem letiště 
a uživateli letiště nebo zástupci uživatelů 
letiště, pokud jde o systém letištních 
poplatků a výši těchto poplatků. Tyto 
konzultace se uskuteční, jestliže je 
plánována změna poplatků nebo zavedení 
nových poplatků, v každém případě alespoň 
jednou za rok.

Or. pl

Odůvodnění

Trh civilního letectví je velmi dynamický, a proto by bylo provádění konzultací jednou za 
každé dva roky nedostačující.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 32
Čl. 4 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby kdekoli to bude 
možné, byly změny systému letištních 
poplatků nebo výše poplatků byly prováděny 
na základě shody mezi řídícím orgánem 

2. Členské státy zajistí, aby kdekoli to bude 
možné, byly změny systému letištních 
poplatků nebo výše poplatků byly prováděny 
na základě shody mezi řídícím orgánem 
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letiště a uživateli letiště. V tomto ohledu 
řídící orgán letiště předloží uživatelům 
letiště jakýkoli návrh na změnu systému 
letištních poplatků nebo výše letištních 
poplatků nejpozději 4 měsíce před jejich 
vstupem v platnost, společně s odůvodněním 
navrhovaných změn. Na žádost kteréhokoli 
uživatele letiště konzultuje řídící orgán 
letiště s uživateli letiště navrhované změny 
a před přijetím konečného rozhodnutí 
zohlední jejich stanoviska. Řídící orgán 
letiště zveřejní své konečné rozhodnutí 
nejpozději 2 měsíce před jeho vstupem 
v platnost. Nebude-li dosaženo shody mezi 
řídícím orgánem letiště a uživateli letiště ve 
věci navrhovaných změn, řídící orgán letiště 
odůvodní své rozhodnutí s ohledem na 
stanoviska uživatelů letišť.

letiště, uživateli letiště a místními orgány.
V tomto ohledu řídící orgán letiště předloží 
uživatelům letiště jakýkoli návrh na změnu 
systému letištních poplatků nebo výše 
letištních poplatků nejpozději 4 měsíce před 
jejich vstupem v platnost, společně 
s odůvodněním navrhovaných změn. Na 
žádost kteréhokoli uživatele letiště nebo 
místního orgánu konzultuje řídící orgán 
letiště s uživateli letiště a místními orgány 
navrhované změny a před přijetím 
konečného rozhodnutí zohlední jejich 
stanoviska. Řídící orgán letiště zveřejní své 
konečné rozhodnutí nejpozději 2 měsíce 
před jeho vstupem v platnost. Nebude-li 
dosaženo shody mezi řídícím orgánem 
letiště, uživateli letiště a místními orgány ve 
věci navrhovaných změn, řídící orgán letiště 
odůvodní své rozhodnutí s ohledem na 
stanoviska uživatelů letišť.

Or. de

Odůvodnění

Místní orgány, případně veřejné orgány mají být zapojeny do postupu konzultací.

Pozměňovací návrh, který předkládají Louis Grech a Miloš Koterec

Pozměňovací návrh 33
Čl. 4 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby kdekoli to bude 
možné, byly změny systému letištních 
poplatků nebo výše poplatků byly prováděny 
na základě shody mezi řídícím orgánem 
letiště a uživateli letiště. V tomto ohledu 
řídící orgán letiště předloží uživatelům 
letiště jakýkoli návrh na změnu systému 
letištních poplatků nebo výše letištních 
poplatků nejpozději 4 měsíce před jejich 
vstupem v platnost, společně s odůvodněním 
navrhovaných změn. Na žádost kteréhokoli 
uživatele letiště konzultuje řídící orgán 
letiště s uživateli letiště navrhované změny 
a před přijetím konečného rozhodnutí 

2. Členské státy zajistí, aby kdekoli to bude 
možné, byly změny systému letištních 
poplatků nebo výše poplatků byly prováděny 
na základě shody mezi řídícím orgánem 
letiště a uživateli letiště. V tomto ohledu 
řídící orgán letiště předloží uživatelům 
letiště jakýkoli návrh na změnu systému 
letištních poplatků nebo výše letištních 
poplatků nejpozději 4 měsíce před jejich 
vstupem v platnost, společně s odůvodněním 
navrhovaných změn. Na žádost kteréhokoli 
uživatele letiště konzultuje řídící orgán 
letiště s uživateli letiště navrhované změny 
a před přijetím konečného rozhodnutí 
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zohlední jejich stanoviska. Řídící orgán 
letiště zveřejní své konečné rozhodnutí 
nejpozději 2 měsíce před jeho vstupem 
v platnost. Nebude-li dosaženo shody mezi 
řídícím orgánem letiště a uživateli letiště ve 
věci navrhovaných změn, řídící orgán letiště 
odůvodní své rozhodnutí s ohledem na 
stanoviska uživatelů letišť.

zohlední jejich stanoviska. Řídící orgán 
letiště zveřejní své konečné rozhodnutí 
nejpozději 6 měsíců před jeho vstupem 
v platnost. Kritéria pro zveřejnění stanoví 
regulační orgán. Nebude-li dosaženo shody 
mezi řídícím orgánem letiště a uživateli 
letiště ve věci navrhovaných změn, řídící 
orgán letiště odůvodní své rozhodnutí 
s ohledem na stanoviska uživatelů letišť.

Or. en

Odůvodnění

Období dvou měsíců je příliš krátké. Regiony, které jsou odkázány na cestovní ruch, by mohly 
být značně poškozeny. Cestovní kanceláře totiž potřebují na přizpůsobení se rozhodnutí více 
času, protože často uzavírají dohody o poskytnutí služeb dlouho předem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mieczysław Edmund Janowski

Pozměňovací návrh 34
Čl. 5 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby řídící orgán 
letiště jednou ročně poskytoval každému 
uživateli letiště nebo zástupcům či 
sdružením uživatelů letišť informace 
o prvcích sloužících jako základ pro 
stanovení výše všech poplatků vybíraných 
na letišti. Tyto informace musejí obsahovat 
přinejmenším:

1. Jestliže je plánována změna poplatků 
nebo zavedení nových poplatků, nejméně 
však jednou ročně, členské státy zajistí, aby 
řídící orgán letiště poskytoval každému 
uživateli letiště nebo zástupcům či 
sdružením uživatelů letišť informace 
o prvcích sloužících jako základ pro 
stanovení výše všech poplatků vybíraných 
na letišti. Tyto informace musejí obsahovat 
přinejmenším:

Or. pl

Odůvodnění

Kdyby se poplatky měnily méně často než jednou ročně, mohla by se doba bez poskytnutí 
informací řídícím orgánem letiště příliš prodloužit, což by bylo nevýhodné pro nové účastníky 
trhu, kteří mají zájem užívat letiště. Při opakování statu quo se dokonce upevní přesvědčení, 
že činnost řídícího orgánu letiště je stabilní.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 35
Čl. 5 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby řídící orgán 
letiště jednou ročně poskytoval každému 
uživateli letiště nebo zástupcům či 
sdružením uživatelů letišť informace 
o prvcích sloužících jako základ pro 
stanovení výše všech poplatků vybíraných 
na letišti. Tyto informace musejí obsahovat 
přinejmenším:

1. Členské státy zajistí, aby řídící orgán 
letiště jednou ročně poskytoval každému 
uživateli letiště nebo zástupcům či 
sdružením uživatelů letišť a místním 
orgánům informace o prvcích sloužících 
jako základ pro stanovení výše všech 
poplatků vybíraných na letišti. Tyto 
informace musejí obsahovat přinejmenším: 

Or. de

Odůvodnění

Místní orgány, případně veřejné orgány mají být zapojeny do postupu konzultací.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 36
Čl. 5 odst. 1 písm. da) (nové)

da) příjmy ze státní podpory a jiných 
příspěvků a subvencí ve vztahu k příjmům 
z letištních poplatků;

Or. de

Odůvodnění

Aby byla zaručena spravedlivá soutěž a to, že se odráží skutečné náklady, musí být kromě 
příjmů provozovatelů letišť z letištních poplatků zohledněny mj. také příjmy z veřejných 
prostředků (např. státní podpora, příspěvky a subvence). Je to důležité zejména pro zvýšení 
účinnosti použití evropských finančních prostředků.

Pozměňovací návrh, který předkládají Louis Grech a Miloš Koterec

Pozměňovací návrh 37
Článek 6

Členské státy zajistí, aby řídící orgán letiště 
konzultoval s uživateli letiště plány na 

Členské státy zajistí, aby řídící orgán letiště 
konzultoval s uživateli letiště plány na 
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projekty nové infrastruktury ještě před jejich 
dopracováním.

projekty nové infrastruktury ještě před jejich 
dopracováním. Kritéria pro zavedení 
nových poplatků odrážejí zásadní výkony 
letiště, které se mohou týkat uživatelů letiště 
a spotřebitelů. Předběžné platby na 
vytvoření kapacity jsou povoleny pouze ve 
výjimečných případech 
a s bezpodmínečným souhlasem uživatelů 
letiště.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 38
Čl. 8 odst. 1

1. Členské státy přijmou potřebná opatření, 
aby umožnily řídícímu orgánu letiště nabízet 
různou kvalitu a rozsah určitých letištních 
služeb, terminálů nebo částí terminálů, 
s cílem poskytovat služby přizpůsobené na 
míru nebo vyhrazený terminál nebo část 
terminálu. Výše letištních poplatků může být 
diferencována podle kvality a rozsahu těchto 
služeb.

1. Členské státy přijmou potřebná opatření, 
aby umožnily řídícímu orgánu letiště nabízet 
různou kvalitu a rozsah určitých letištních 
služeb, terminálů nebo částí terminálů, 
s cílem poskytovat služby přizpůsobené na 
míru nebo vyhrazený terminál nebo část 
terminálu a zaručit tak plnění povinností 
v oblasti veřejné služby. Výše letištních 
poplatků může být diferencována podle 
kvality a rozsahu těchto služeb a v případě 
regionů uvedených v čl. 299 odst. 2 
Smlouvy o ES umožní všem spotřebitelům 
univerzální přístup ke službám.

Or. pt

Odůvodnění

Změna má zaručit plnění povinností v oblasti veřejných služeb a v nejvzdálenějších regionech 
má umožnit všem spotřebitelům přístup k letecké dopravě, protože jsou na ní tyto ostrovy 
vzhledem k mimořádné vzdálenosti od pevniny závislé.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 39
Čl. 8 odst. 1a (nový)
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1a. Členské státy a místní orgány učiní 
opatření k diferenciaci poplatků podle typů 
letadel s ohledem na zatížení hlukem, emise 
CO2, místní znečištění ovzduší a spotřebu 
energie. Při hodnocení zatížení hlukem je 
třeba zapojit časová hlediska (hlukový 
indikátor pro den, večer, noc). 

Or. de

Odůvodnění

Různé typy letadel způsobují různá znevýhodnění obyvatel regionů i některých hospodářských 
činností (např. cestovní ruch) v důsledku zatížení hlukem, CO2, znečištění ovzduší a spotřeby 
energie. Při posuzování zatížení hlukem je třeba zapojit časová hlediska způsobem 
odpovídajícím vymezení podle směrnice 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním 
prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Louis Grech a Miloš Koterec

Pozměňovací návrh 40
Čl. 8 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby kterýkoli 
uživatel letiště, který si přeje využívat 
služby přizpůsobené na míru nebo 
vyhrazený terminál nebo jeho část, měl 
přístup k těmto službám nebo terminálu 
nebo jeho části.

2. Členské státy zajistí, aby nedocházelo 
k diskriminaci, tedy aby kterýkoli uživatel 
letiště, který si přeje využívat služby 
přizpůsobené na míru nebo vyhrazený 
terminál nebo jeho část, měl přístup k těmto 
službám nebo terminálu nebo jeho části. 
Poplatky se řídí podle minimální normy se 
stejnou cenou v rámci jednoho letiště bez 
ohledu na použitý terminál.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Louis Grech a Miloš Koterec

Pozměňovací návrh 41
Čl. 10 odst. 5

5. Nezávislý regulační orgán zveřejňuje 
výroční zprávu o své činnosti.

5. Nezávislý regulační orgán zveřejňuje 
v prvním měsíci v roce výroční zprávu o své 
činnosti. Zpřístupní ji uživatelům letiště, 
Komisi a veřejnosti.
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