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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Louis Grech og Miloš Koterec

Ændringsforslag 14
Betragtning 2

(2) Det er nødvendigt at fastlægge en fælles 
ramme for regulering af de centrale aspekter 
af lufthavnsafgifter og den måde, afgifterne 
fastsættes på, da der i mangel af en sådan 
ramme er risiko for, at grundlæggende krav i 
forholdet mellem lufthavnsdriftsorganerne 
og lufthavnsbrugerne ikke opfyldes.

(2) Det er nødvendigt at fastlægge en fælles 
ramme for regulering af de centrale aspekter 
af lufthavnsafgifter og den måde, afgifterne 
fastsættes på, da der i mangel af en sådan 
ramme er risiko for, at grundlæggende krav i 
forholdet mellem lufthavnsdriftsorganerne 
og lufthavnsbrugerne ikke opfyldes. En 
sådan ramme bør anerkende lufthavnenes 
betydning for regionernes udvikling og 
navnlig de regioner, som er stærkt 
afhængige af turisme, samt de regioner, der 
er konfronteret med geografiske og 
naturbetingede vanskeligheder og f.eks. 
regioner og øer i de yderste randområder.

Or. en
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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 15
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Der bør med denne fælles 
reguleringsramme for de centrale aspekter 
af lufthavnsafgifter og den måde, afgifterne 
fastsættes på, tages hensyn til de 
permanente begrænsninger i regionerne i 
den yderste periferi og den nødvendige 
tilpasning af foranstaltninger og politikker 
i medfør af bestemmelserne i traktatens 
artikel 299, stk. 2.

Or. pt

Begrundelse

Ændringsforslaget tilsigter, at der tages hensyn til bestemmelserne i artikel 299, stk. 2.

Ændringsforslag af Markus Pieper

Ændringsforslag 16
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Lufthavne, luftfartsselskaber og dertil 
hørende infrastrukturer bidrager i høj grad 
til den sociale og økonomiske samhørighed 
i Den europæiske Union, da de forbinder 
regioner, skaber arbejdspladser og 
tiltrækker virksomheder.

Or. de

Begrundelse

Lufthavne og luftfartsselskaber, som er de to hovedfaktorer i værdiskabelsen inden for 
luftfartsbranchen, bidrager begge til udviklingen i EU.
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Ændringsforslag af Markus Pieper

Ændringsforslag 17
Betragtning 2 b (ny)

(2b) Der bør oprettes partnerskaber mellem 
forskellige lokalorganer, luftfartsselskaber 
og regionale lufthavne for at støtte den 
region, hvor lufthavnen er placeret, og for 
at udvikle fælles kommercielle aktiviteter. 

Or. de

Begrundelse

De nationale myndigheder skal forstå deres lufthavnes præcise situation for at kunne 
udarbejde de relevante regionaludviklingsplaner. Der kunne derfor oprettes partnerskaber 
mellem de lokale organer og regionale lufthavne for at fremme regionen og udvikle fælles 
kommercielle aktiviteter. Da også luftfartsselskaber som den anden hovedfaktor foruden 
lufthavnene bidrager til værdiskabelsen inden for luftfartsbranchen, bør partnerskaberne 
også omfatte luftfartsselskaber.

Ændringsforslag af Mieczysław Edmund Janowski

Ændringsforslag 18
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Lufthavne bidrager i høj grad til den 
sociale og økonomiske samhørighed i Den 
europæiske Union, da de forbinder 
regioner, skaber arbejdspladser og 
tiltrækker virksomheder.

Or. pl

Begrundelse

Et passende net af lufthavne begunstiger ikke kun den interne sociale og økonomiske 
samhørighed, men også den territoriale samhørighed i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag af Mieczysław Edmund Janowski

Ændringsforslag 19
Betragtning 2 b (ny)

(2b) Der bør oprettes partnerskaber mellem 
forskellige lokalorganer og regionale 



PE 390.743v01-00 4/16 AM\672825DA.doc

DA

lufthavne for at støtte den region, hvor 
lufthavnen er placeret, og for at udvikle 
fælles økonomiske aktiviteter.

Or. pl

Begrundelse

Begrebet „økonomiske aktiviteter” er mere omfattende end begrebet „kommercielle 
aktiviteter”, idet der omkring lufthavne i mange tilfælde opstår videnskabelige-tekniske 
parker, hvor yderligere virksomheder, som samarbejder direkte med lufthavnen, indleder 
deres aktiviteter.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 20
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Rammerne for lufthavnsdriftsorganets 
indtægter fra offentlige midler fastsættes 
gennem EF-retningslinjerne for 
finansiering af lufthavne og statslig 
startstøtte til luftfartsselskaber, som 
opererer fra regionale lufthavne1.
-------------------------------------------------
1 EUT C 312 af 9.12.2005, s. 1.

Or. de

Begrundelse

For at sikre fair konkurrence og reelle omkostninger skal der foruden lufthavnsdriftsorganets 
indtægter i form af lufthavnsafgifter bl.a. også tages hensyn til indtægter fra offentlige midler 
(f.eks. statslig støtte, tilskud o.lign.). Dette er særlig vigtigt for at højne virkningsgraden af 
europæiske finansieringsmidler, som tages i anvendelse.

Ændringsforslag af Louis Grech og Miloš Koterec 

Ændringsforslag 21
Betragtning 5

(5) Lufthavnsafgifter bør ikke medføre 
forskelsbehandling. Der bør iværksættes en 

(5) Lufthavnsafgifter bør ikke medføre 
forskelsbehandling og bør afspejle de reelle 
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obligatorisk procedure for regelmæssigt 
samråd mellem lufthavnsdriftsorganet og 
lufthavnsbrugerne, og begge parter bør have 
mulighed for at klage til en uafhængig 
tilsynsmyndighed, hvis en afgørelse om 
lufthavnsafgifter eller ændring af 
afgiftssystemet anfægtes af 
lufthavnsbrugerne.

omkostninger. Der bør iværksættes en 
obligatorisk procedure for regelmæssigt 
samråd mellem lufthavnsdriftsorganet og 
lufthavnsbrugerne, og begge parter bør have 
mulighed for at klage til en uafhængig 
tilsynsmyndighed, hvis en afgørelse om 
lufthavnsafgifter eller ændring af 
afgiftssystemet anfægtes af 
lufthavnsbrugerne. Denne uafhængige 
tilsynsmyndighed bør have præcise og klart 
definerede beføjelser og herunder især 
eventuelle beføjelser, som de måtte have til 
at iværksætte sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 22
Betragtning 5

(5) Lufthavnsafgifter bør ikke medføre 
forskelsbehandling. Der bør iværksættes en 
obligatorisk procedure for regelmæssigt 
samråd mellem lufthavnsdriftsorganet og
lufthavnsbrugerne, og begge parter bør have 
mulighed for at klage til en uafhængig 
tilsynsmyndighed, hvis en afgørelse om 
lufthavnsafgifter eller ændring af 
afgiftssystemet anfægtes af 
lufthavnsbrugerne.

(5) Lufthavnsafgifter bør ikke medføre 
forskelsbehandling. Der bør iværksættes en 
obligatorisk procedure for regelmæssigt 
samråd mellem lufthavnsdriftsorganet,
lufthavnsbrugerne og lokale myndigheder, 
og begge parter bør have mulighed for at 
klage til en uafhængig tilsynsmyndighed, 
hvis en afgørelse om lufthavnsafgifter eller 
ændring af afgiftssystemet anfægtes af 
lufthavnsbrugerne.

Or. de

Begrundelse

Lokale myndigheder og lokalorganer bør inddrages i konsultationsproceduren.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 23
Betragtning 7

(7) Det er af kritisk betydning for 
lufthavnsbrugerne, at de jævnligt modtager 

(7) Det er af kritisk betydning for 
lufthavnsbrugerne og lokale myndigheder, 
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oplysninger fra lufthavnsdriftsorganet om, 
hvordan og på hvilket grundlag 
lufthavnsafgifterne beregnes. En sådan 
åbenhed vil give luftfartsselskaberne indsigt 
i, hvilke omkostninger lufthavnen har, og 
hvor produktive lufthavnens investeringer 
er. For at gøre det muligt for 
lufthavnsdriftsorganet at vurdere behovet for 
fremtidige investeringer korrekt bør der 
stilles krav om, at lufthavnsbrugerne i god 
tid underretter lufthavnsdriftsorganet om alle 
deres driftsprognoser, udviklingsplaner samt 
særlige behov og ønsker.

at de jævnligt modtager oplysninger fra 
lufthavnsdriftsorganet om, hvordan og på 
hvilket grundlag lufthavnsafgifterne 
beregnes. En sådan åbenhed vil give 
luftfartsselskaberne og lokale myndigheder 
indsigt i, hvilke omkostninger lufthavnen 
har, og hvor produktive lufthavnens 
investeringer er. For at gøre det muligt for 
lufthavnsdriftsorganet at vurdere behovet for 
fremtidige investeringer korrekt bør der 
stilles krav om, at lufthavnsbrugerne i god 
tid underretter lufthavnsdriftsorganet om alle 
deres driftsprognoser, udviklingsplaner samt 
særlige behov og ønsker.

Or. de

Begrundelse

Lokale myndigheder og lokalorganer bør inddrages i samrådsproceduren.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 24
Betragtning 9

(9) Som følge af fremvæksten af 
lavprisluftfartsselskaber, bør lufthavne, der 
beflyves af sådanne selskaber have mulighed 
for at anvende afgifter, der svarer til den 
infrastruktur og/eller det serviceniveau, der 
tilbydes, eftersom de pågældende 
luftfartsselskaber har en legitim interesse i at 
kræve ydelser fra lufthavnen, der svarer til 
pris-/kvalitetsforholdet. Imidlertid bør alle 
luftfartsselskaber, der ønsker det, have 
adgang til ringere infrastruktur og ydelser på 
ikke-diskriminerende vilkår. Hvis 
efterspørgslen er større end udbuddet, bør 
der gives adgang på grundlag af objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier, der opstilles 
af lufthavnsdriftsorganet.

(9) Som følge af fremvæksten af 
lavprisluftfartsselskaber, bør lufthavne, der 
beflyves af sådanne selskaber have mulighed 
for at anvende afgifter, der svarer til den 
infrastruktur og/eller det serviceniveau, der 
tilbydes, eftersom de pågældende 
luftfartsselskaber har en legitim interesse i at 
kræve ydelser fra lufthavnen, der svarer til 
pris-/kvalitetsforholdet. Afgifterne skal være 
udformet på en sådan måde, at de afspejler 
de forskellige ulemper, som den regionale 
befolkning påføres af bestemte flytyper. 
Imidlertid bør alle luftfartsselskaber, der 
ønsker det, have adgang til ringere 
infrastruktur og ydelser på ikke-
diskriminerende vilkår. Hvis efterspørgslen 
er større end udbuddet, bør der gives adgang 
på grundlag af objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, der opstilles af 
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lufthavnsdriftsorganet.

Or. de

Begrundelse

Afhængig af flytypen kan der opstå forskellige ulemper for den regionale befolkning og visse 
økonomiske aktiviteter (f.eks. turisme) som følge af støjgener, CO2, luftforurening og 
energiforbrug.

Ændringsforslag af Louis Grech og Miloš Koterec

Ændringsforslag 25
Betragtning 9

(9) Som følge af fremvæksten af 
lavprisluftfartsselskaber, bør lufthavne, der 
beflyves af sådanne selskaber have mulighed 
for at anvende afgifter, der svarer til den 
infrastruktur og/eller det serviceniveau, der 
tilbydes, eftersom de pågældende 
luftfartsselskaber har en legitim interesse i at 
kræve ydelser fra lufthavnen, der svarer til 
pris-/kvalitetsforholdet. Imidlertid bør alle 
luftfartsselskaber, der ønsker det, have 
adgang til ringere infrastruktur og ydelser på 
ikke-diskriminerende vilkår. Hvis 
efterspørgslen er større end udbuddet, bør 
der gives adgang på grundlag af objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier, der opstilles 
af lufthavnsdriftsorganet.

(9) Som følge af fremvæksten af 
lavprisluftfartsselskaber, bør lufthavne, der 
beflyves af sådanne selskaber have mulighed 
for at anvende afgifter, der svarer til den 
infrastruktur og/eller det serviceniveau, der 
tilbydes, eftersom de pågældende 
luftfartsselskaber har en legitim interesse i at 
kræve ydelser fra lufthavnen, der svarer til 
pris-/kvalitetsforholdet. Imidlertid bør alle 
luftfartsselskaber, der ønsker det, have 
adgang til ringere infrastruktur og ydelser på 
ikke-diskriminerende vilkår. Hvis 
efterspørgslen er større end udbuddet, bør 
der gives adgang på grundlag af objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier, der opstilles 
af lufthavnsdriftsorganet. Enhver 
differentiering og/eller ændring i afgifterne 
skal være gennemskuelig, objektiv og 
baseret på tydelige kriterier. Differentiering 
kan overvejes som en tilskyndelse til åbning 
af nye ruter og dermed bidrage til den 
regionale udvikling især i regioner og 
øområder, hvis økonomi er stærkt 
afhængig af turisme, samt de regioner, der 
er konfronteret med geografiske og 
naturbetingede vanskeligheder, herunder 
de yderste randområder.

Or. en
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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 26
Betragtning 9

(9) Som følge af fremvæksten af 
lavprisluftfartsselskaber, bør lufthavne, der 
beflyves af sådanne selskaber have mulighed 
for at anvende afgifter, der svarer til den 
infrastruktur og/eller det serviceniveau, der 
tilbydes, eftersom de pågældende 
luftfartsselskaber har en legitim interesse i at 
kræve ydelser fra lufthavnen, der svarer til 
pris-/kvalitetsforholdet. Imidlertid bør alle 
luftfartsselskaber, der ønsker det, have 
adgang til ringere infrastruktur og ydelser på 
ikke-diskriminerende vilkår. Hvis 
efterspørgslen er større end udbuddet, bør 
der gives adgang på grundlag af objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier, der opstilles 
af lufthavnsdriftsorganet.

(9) Som følge af fremvæksten af 
lavprisluftfartsselskaber, bør lufthavne, der 
beflyves af sådanne selskaber have mulighed 
for at anvende afgifter, der svarer til den 
infrastruktur og/eller det serviceniveau, der 
tilbydes, eftersom de pågældende 
luftfartsselskaber har en legitim interesse i at 
kræve ydelser fra lufthavnen, der svarer til 
pris-/kvalitetsforholdet. Imidlertid bør alle 
luftfartsselskaber, der ønsker det, have 
adgang til ringere infrastruktur og ydelser på 
ikke-diskriminerende vilkår. Hvis 
efterspørgslen er større end udbuddet, bør 
der gives adgang på grundlag af objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier, der opstilles 
af lufthavnsdriftsorganet. Enhver 
differentiering og/eller ændring i afgifterne 
skal være gennemskuelig, objektiv og 
baseret på tydelige kriterier. Differentiering 
kan overvejes som en tilskyndelse til åbning 
af nye ruter og hensyntagen til princippet 
om territorial samhørighed samt de 
naturbetingede vanskeligheder, som 
regionerne i de yderste randområder 
konstant er konfronteret med. Ved 
differentieringen skal der også tages 
hensyn til behovene i de regioner, hvis 
økonomi fortrinsvis er afhængig af turisme.

Or. pt

Begrundelse

Ændringen har til formål at præcisere betingelserne for differentiering.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 27
Artikel 1, stk. 2, første afsnit

2. Direktivet gælder for alle lufthavne, som 2. Direktivet gælder for alle lufthavne, som 
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er beliggende på et område, der er omfattet 
af traktaten, og som er åbne for 
erhvervsmæssig trafik, hvor den årlige trafik 
overstiger 1 mio. passagerbevægelser eller 
25.000 tons fragt.

er beliggende på et område, der er omfattet 
af traktaten, og som er åbne for 
erhvervsmæssig trafik, hvor den årlige trafik 
repræsenterer mere end 0,5 % af de totale 
passagerbevægelser inden for Unionen 
beregnet på grundlag af Fællesskabets 
statistiske oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Direktivforslagets anvendelsesområde bør også omfatte de større lufthavne. 0,5 % af de
totale passagerbevægelser i EU er et udmærket forslag. Beregningen af denne procentsats 
skal dog være baseret på en uafhængig europæisk statistisk kilde.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 28
Artikel 1, stk. 2, første afsnit

2. Direktivet gælder for alle lufthavne, som 
er beliggende på et område, der er omfattet 
af traktaten, og som er åbne for 
erhvervsmæssig trafik, hvor den årlige trafik 
overstiger 1 mio. passagerbevægelser eller 
25.000 tons fragt.

2. Direktivet gælder for alle lufthavne, som 
er beliggende på et område, der er omfattet 
af traktaten, og som er åbne for 
erhvervsmæssig trafik, hvor den årlige trafik 
overstiger 1000 flybevægelser.

Or. de

Begrundelse

Regionale lufthavne skal omfattes af direktivets anvendelsesområde for at åbne mulighed for 
at tage afgiftsinstrumentet i brug for offentlige budgetters vedkommende.

Ændringsforslag af Louis Grech og Miloš Koterec

Ændringsforslag 29
Artikel 2, litra e a (nyt)

(ea) ”forbruger”: enhver fysisk eller 
juridisk person, som køber en 
transportydelse af en lufthavnsbruger.
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Or. en

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 30
Artikel 4, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i hver 
enkelt lufthavn indføres en obligatorisk 
procedure for regelmæssigt samråd mellem 
lufthavnsdriftsorganet og lufthavnsbrugerne 
eller disses repræsentanter om, hvordan 
lufthavnsafgiftssystemet skal fungere, og om 
afgifternes størrelse. Et sådant samråd skal 
finde sted mindst én gang om året.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i hver
enkelt lufthavn indføres en obligatorisk 
procedure for regelmæssigt samråd mellem 
lufthavnsdriftsorganet, lufthavnsbrugerne
eller disses repræsentanter og lokale 
myndigheder om, hvordan 
lufthavnsafgiftssystemet skal fungere, og om 
afgifternes størrelse. Et sådant samråd skal 
finde sted mindst én gang om året.

Or. de

Begrundelse

Lokale myndigheder og lokalorganer bør inddrages i samrådsproceduren.

Ændringsforslag af Mieczysław Edmund Janowski

Ændringsforslag 31
Artikel 4, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i hver 
enkelt lufthavn indføres en obligatorisk 
procedure for regelmæssigt samråd mellem 
lufthavnsdriftsorganet og lufthavnsbrugerne 
eller disses repræsentanter om, hvordan 
lufthavnsafgiftssystemet skal fungere, og om 
afgifternes størrelse. Et sådant samråd skal 
finde sted mindst én gang om året.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i hver 
enkelt lufthavn indføres en obligatorisk 
procedure for regelmæssigt samråd mellem 
lufthavnsdriftsorganet og lufthavnsbrugerne 
eller disses repræsentanter om, hvordan 
lufthavnsafgiftssystemet skal fungere, og om 
afgifternes størrelse. Et sådant samråd skal 
finde sted, når der er planlagt ændring af 
afgifterne eller indførelse af nye afgifter, 
dog mindst én gang om året.

Or. pl

Begrundelse

Det civile luftfartsmarked er meget dynamisk, og derfor ville et samråd hvert andet år være 
for lidt.
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Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 32
Artikel 4, stk. 2

2. Medlemsstaterne sikrer, at ændringer i en 
lufthavns afgiftssystem eller i afgiftsniveauet 
så vidt muligt sker efter aftale mellem 
lufthavnsdriftsorganet og lufthavnsbrugerne. 
Til dette formål forelægger 
lufthavnsdriftsorganet ethvert forslag om 
ændring af lufthavnens afgiftssystem eller 
afgiftsniveauet for lufthavnsbrugerne, senest 
4 måneder før ændringen skal træde i kraft, 
sammen med en begrundelse for de påtænkte 
ændringer. Hvis en lufthavnsbruger anmoder 
om det, skal lufthavnsdriftsorganet drøfte de 
påtænkte ændringer med lufthavnsbrugerne 
og tage hensyn til disses synspunkter, før der 
træffes endelig afgørelse om ændringerne. 
Lufthavnsdriftsorganet skal offentliggøre sin 
endelige afgørelse senest 2 måneder før den 
træder i kraft. Lufthavnsdriftsorganet skal 
begrunde sin afgørelse, set i forhold til 
lufthavnsbrugernes synspunkter, hvis 
driftsorganet og lufthavnsbrugerne ikke er 
nået til enighed om de foreslåede ændringer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at ændringer i en 
lufthavns afgiftssystem eller i afgiftsniveauet 
så vidt muligt sker efter aftale mellem 
lufthavnsdriftsorganet, lufthavnsbrugerne og 
de lokale myndigheder. Til dette formål 
forelægger lufthavnsdriftsorganet ethvert 
forslag om ændring af lufthavnens 
afgiftssystem eller afgiftsniveauet for 
lufthavnsbrugerne, senest 4 måneder før 
ændringen skal træde i kraft, sammen med 
en begrundelse for de påtænkte ændringer. 
Hvis en lufthavnsbruger eller en lokal 
myndighed anmoder om det, skal 
lufthavnsdriftsorganet drøfte de påtænkte 
ændringer med lufthavnsbrugerne og de 
lokale myndigheder og tage hensyn til 
disses synspunkter, før der træffes endelig 
afgørelse om ændringerne. 
Lufthavnsdriftsorganet skal offentliggøre sin 
endelige afgørelse senest 2 måneder før den 
træder i kraft. Lufthavnsdriftsorganet skal 
begrunde sin afgørelse, set i forhold til 
lufthavnsbrugernes synspunkter, hvis 
driftsorganet, lufthavnsbrugerne og de 
lokale myndigheder ikke er nået til enighed 
om de foreslåede ændringer.

Or. de

Begrundelse

Lokale myndigheder og lokalorganer bør inddrages i samrådsproceduren.

Ændringsforslag af Louis Grech og Miloš Koterec

Ændringsforslag 33
Artikel 4, stk. 2

2. Medlemsstaterne sikrer, at ændringer i en 
lufthavns afgiftssystem eller i afgiftsniveauet 

2. Medlemsstaterne sikrer, at ændringer i en 
lufthavns afgiftssystem eller i afgiftsniveauet 
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så vidt muligt sker efter aftale mellem 
lufthavnsdriftsorganet og lufthavnsbrugerne. 
Til dette formål forelægger 
lufthavnsdriftsorganet ethvert forslag om 
ændring af lufthavnens afgiftssystem eller 
afgiftsniveauet for lufthavnsbrugerne, senest 
4 måneder før ændringen skal træde i kraft, 
sammen med en begrundelse for de påtænkte 
ændringer. Hvis en lufthavnsbruger anmoder 
om det, skal lufthavnsdriftsorganet drøfte de 
påtænkte ændringer med lufthavnsbrugerne 
og tage hensyn til disses synspunkter, før der 
træffes endelig afgørelse om ændringerne. 
Lufthavnsdriftsorganet skal offentliggøre sin 
endelige afgørelse senest 2 måneder før den 
træder i kraft. Lufthavnsdriftsorganet skal 
begrunde sin afgørelse, set i forhold til 
lufthavnsbrugernes synspunkter, hvis 
driftsorganet og lufthavnsbrugerne ikke er 
nået til enighed om de foreslåede ændringer.

så vidt muligt sker efter aftale mellem 
lufthavnsdriftsorganet og lufthavnsbrugerne. 
Til dette formål forelægger 
lufthavnsdriftsorganet ethvert forslag om 
ændring af lufthavnens afgiftssystem eller 
afgiftsniveauet for lufthavnsbrugerne, senest 
4 måneder før ændringen skal træde i kraft, 
sammen med en begrundelse for de påtænkte 
ændringer. Hvis en lufthavnsbruger anmoder 
om det, skal lufthavnsdriftsorganet drøfte de 
påtænkte ændringer med lufthavnsbrugerne 
og tage hensyn til disses synspunkter, før der 
træffes endelig afgørelse om ændringerne. 
Lufthavnsdriftsorganet skal offentliggøre sin 
endelige afgørelse senest 6 måneder før den 
træder i kraft. Kriterierne for 
offentliggørelse fastlægges af 
tilsynsmyndigheden. Lufthavnsdriftsorganet 
skal begrunde sin afgørelse, set i forhold til 
lufthavnsbrugernes synspunkter, hvis 
driftsorganet og lufthavnsbrugerne ikke er 
nået til enighed om de foreslåede ændringer.

Or. en

Begrundelse

Perioden på to måneder er for kort. Regioner, som er afhængige af turisme, kunne blive 
berørt heraf i meget uheldig retning, idet rejsearrangører har brug for mere tid til at tilpasse 
sig afgørelsen, fordi de ofte har indgået aftaler om levering af ydelser lang tid forinden.

Ændringsforslag af Mieczysław Edmund Janowski

Ændringsforslag 34
Artikel 5, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
lufthavnsdriftsorganet én gang om året
forelægger hver enkelt lufthavnsbruger eller 
lufthavnsbrugernes repræsentanter eller 
sammenslutninger oplysninger om, hvilke 
elementer der tjener som grundlag for 
fastsættelsen af samtlige lufthavnsafgifter, 
der opkræves i lufthavnen. Disse 
oplysninger skal som et minimum omfatte 
følgende:

1. Når der er planlagt ændring af afgifterne 
eller indførelse af nye afgifter, men dog
mindst én gang om året, sikrer 
medlemsstaterne, at lufthavnsdriftsorganet 
forelægger hver enkelt lufthavnsbruger eller 
lufthavnsbrugernes repræsentanter eller 
sammenslutninger oplysninger om, hvilke 
elementer der tjener som grundlag for 
fastsættelsen af samtlige lufthavnsafgifter, 
der opkræves i lufthavnen. Disse 
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oplysninger skal som et minimum omfatte 
følgende:

Or. pl

Begrundelse

Såfremt afgifterne ændres mindre hyppigt end én gang om året, bliver perioden uden 
oplysninger fra lufthavnsdriftsorganet alt for lang, hvilket ville være uheldigt for nye 
markedsaktører, som måtte være interesseret i at benytte lufthavnen. Selv ved opretholdelse af 
status quo vil der blive skabt den faste overbevisning, at lufthavnsdriftsorganets aktivitet er 
stabil.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 35
Artikel 5, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
lufthavnsdriftsorganet én gang om året 
forelægger hver enkelt lufthavnsbruger eller 
lufthavnsbrugernes repræsentanter eller 
sammenslutninger oplysninger om, hvilke 
elementer der tjener som grundlag for 
fastsættelsen af samtlige lufthavnsafgifter, 
der opkræves i lufthavnen. Disse 
oplysninger skal som et minimum omfatte 
følgende:

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
lufthavnsdriftsorganet én gang om året 
forelægger hver enkelt lufthavnsbruger eller 
lufthavnsbrugernes repræsentanter eller 
sammenslutninger og de lokale 
myndigheder oplysninger om, hvilke 
elementer der tjener som grundlag for 
fastsættelsen af samtlige lufthavnsafgifter, 
der opkræves i lufthavnen. Disse 
oplysninger skal som et minimum omfatte 
følgende:

Or. de

Begrundelse

Lokale myndigheder og lokalorganer bør inddrages i samrådsproceduren.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 36
Artikel 5, stk. 1, litra d a (nyt)

(da) indtægter fra statsstøtte samt andre 
tilskud og anden støtte i forhold til 
indtægter fra lufthavnsafgifter;
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Or. de

Begrundelse

For at sikre fair konkurrence og reelle omkostninger skal der foruden lufthavnsdriftsorganets 
indtægter i form af lufthavnsafgifter bl.a. også tages hensyn til indtægter fra offentlige midler 
(f.eks. statslig støtte, tilskud o.lign.). Dette er særlig vigtigt for at højne virkningsgraden af 
europæiske finansieringsmidler, som tages i anvendelse.

Ændringsforslag af Louis Grech og Miloš Koterec

Ændringsforslag 37
Artikel 6

Medlemsstaterne sikrer, at 
lufthavnsdriftsorganet hører 
lufthavnsbrugerne, før planer om ny 
infrastruktur lægges fast. 

Medlemsstaterne sikrer, at 
lufthavnsdriftsorganet hører 
lufthavnsbrugerne, før planer om ny 
infrastruktur lægges fast.  Kriterierne for 
indførelse af nye afgifter skal afspejle 
lufthavnens kerneaktiviteter, som kan 
berøre lufthavnsbrugerne og 
forbrugerne. Forudgående finansiering 
af kapacitetsudvidelse er kun tilladt i 
undtagelsestilfælde og med fuldt 
samtykke fra lufthavnsbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 38
Artikel 8, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det muligt for 
lufthavnsdriftsorganet at variere kvaliteten 
og omfanget af bestemte lufthavnsydelser, 
terminaler eller terminaldele, med det formål 
at tilbyde skræddersyede tjenesteydelser 
eller en terminal eller terminaldel til særlige 
formål. Lufthavnsafgifterne kan 
differentieres på grundlag af kvaliteten og 
omfanget af sådanne ydelser.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det muligt for 
lufthavnsdriftsorganet at variere kvaliteten 
og omfanget af bestemte lufthavnsydelser, 
terminaler eller terminaldele, med det formål 
at tilbyde skræddersyede tjenesteydelser 
eller en terminal eller terminaldel til særlige 
formål, og dermed sikre varetagelsen af 
almene forsyningspligtydelser. 
Lufthavnsafgifterne kan differentieres på 
grundlag af kvaliteten og omfanget af 
sådanne ydelser og for de i EF-traktatens 
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artikel 299, stk. 2, nævnte regioners 
vedkommende give alle forbrugere
universel adgang til tjenesteydelser.

Or. pt

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre varetagelsen af almene forsyningspligtydelser og for regionerne 
i de yderste randområder på grund af disse øområders store afstand fra fastlandet og dermed 
deres afhængighed af lufttransport give alle forbrugere adgang til denne transportform.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 39
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne og de lokale 
myndigheder træffer foranstaltninger til at 
differentiere afgifterne for flytyperne efter 
deres støjniveau, CO2-emission, lokal 
luftforurening og energiforbrug. I 
vurderingen af støjniveauet indgår der også 
tidsmæssige aspekter (støjindeks for dag-, 
aften- og nattetimer).

Or. de

Begrundelse

Afhængig af flytypen kan der opstå forskellige ulemper for den regionale befolkning og visse 
økonomiske aktiviteter (f.eks. turisme) som følge af støjgener, CO2, luftforurening og 
energiforbrug. Ved vurderingen af støjniveauet inddrages der også tidsmæssige aspekter i 
overensstemmelse med direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj.

Ændringsforslag af Louis Grech og Miloš Koterec

Ændringsforslag 40
Artikel 8, stk. 2, første afsnit

2. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
lufthavnsbrugere, der ønsker at benytte sig 
af skræddersyede tjenesteydelser eller 
særlige terminaler eller terminaldele, får 

2. Medlemsstaterne sikrer ikke-
forskelsbehandling, således at alle 
lufthavnsbrugere, der ønsker at benytte sig 
af skræddersyede tjenesteydelser eller 
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mulighed for det. særlige terminaler eller terminaldele, får 
mulighed for det. Afgifter baseret på en 
minimumsstandard med samme 
prissætning uanset den anvendte terminal i 
overensstemmelse med princippet om ”én 
lufthavn, én afgift”.

Or. en

Ændringsforslag af Louis Grech og Miloš Koterec

Ændringsforslag 41
Artikel 10, stk. 5

5. Den uafhængige tilsynsmyndighed 
offentliggør hvert år en beretning om sin 
virksomhed.

5. Den uafhængige tilsynsmyndighed 
offentliggør i den første måned af hvert år 
en beretning om sin virksomhed. Den stiller 
sin beretning til rådighed for brugere, 
Kommissionen og offentligheden. 

Or. en


