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Τροπολογία: Louis Grech και Miloš Koterec

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα 
κοινό πλαίσιο, το οποίο να διέπει τα 
ουσιαστικά χαρακτηριστικά των 
αερολιμενικών τελών και τον τρόπο 
καθορισμού τους, διότι, χωρίς ένα τέτοιο 
πλαίσιο, ενδέχεται να μην τηρούνται 
βασικές απαιτήσεις στις σχέσεις μεταξύ 
φορέων διαχείρισης και χρηστών των 
αερολιμένων.

(2) Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα 
κοινό πλαίσιο, το οποίο να διέπει τα 
ουσιαστικά χαρακτηριστικά των 
αερολιμενικών τελών και τον τρόπο 
καθορισμού τους, διότι, χωρίς ένα τέτοιο 
πλαίσιο, ενδέχεται να μην τηρούνται 
βασικές απαιτήσεις στις σχέσεις μεταξύ 
φορέων διαχείρισης και χρηστών των 
αερολιμένων.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
αναγνωριστεί η σπουδαιότητα που έχουν οι 
αερολιμένες για την ανάπτυξη των 
περιφερειών και κυρίως εκείνων που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον 
τουρισμό, καθώς και εκείνων που, όπως 
και οι άκρως απόκεντρες περιφέρειες και
οι περιφέρειες που βρίσκονται σε νησιά, 
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παρουσιάζουν γεωγραφικά  μειονεκτήματα
και μειονεκτήματα που οφείλονται σε 
φυσικά φαινόμενα. 

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α) Στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, 
στο κοινό αυτό πλαίσιο σχετικά με την 
ρύθμιση των βασικών χαρακτηριστικών 
των αερολιμενικών τελών και του 
καθορισμού τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 299, παράγραφος 2 
της Συνθήκης ΕΚ, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα μόνιμα 
μειονεκτήματα αυτών των περιφερειών και 
η αναγκαία προσαρμογή των μέτρων και 
των πολιτικών στρατηγικών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στόχος αυτής της τροποποίησης είναι να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 299, 
παράγραφος 2.

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2a) Οι αερολιμένες, οι αεροπορικές 
εταιρείες και οι συναφείς υποδομές 
συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνική και 
οικονομική συνοχή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δεδομένου ότι συνδέουν τις 
περιφέρειες, διασφαλίζουν τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και προσελκύουν
επιχειρήσεις.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αερολιμένες και οι αεροπορικές εταιρείες συμβάλλουν, ως οι δύο βασικοί παράγοντες 
δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, στην ανάπτυξη της ΕΕ.

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)

(2) Μεταξύ των διαφόρων τοπικών 
φορέων, αεροπορικών εταιρειών και 
περιφερειακών αερολιμένων θα πρέπει να 
συναφθούν εταιρικές σχέσεις, για την 
προαγωγή της περιφέρειας στην οποία 
βρίσκεται ο αερολιμένας και την από 
κοινού ανάπτυξη εμπορικών 
δραστηριοτήτων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές αρχές πρέπει να κατανοήσουν την ακριβή κατάσταση του αερολιμένα τους, ώστε να 
είναι σε θέση να καταρτίσουν τα ανάλογα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Επομένως, θα 
μπορούσαν να συναφθούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ τοπικών αρχών και περιφερειακών 
αερολιμένων για την προαγωγή της περιφέρειας και την ανάπτυξη κοινών εμπορικών 
δραστηριοτήτων. Δεδομένου ότι, παράλληλα με τους αερολιμένες, συμμετέχουν στη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στον τομέα των αερομεταφορών και οι αεροπορικές εταιρείες ως δεύτερος 
βασικός παράγοντας, οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τις αεροπορικές 
εταιρείες.

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α) Οι αερολιμένες συμβάλλουν 
σημαντικά στην κοινωνική, οικονομική και 
εδαφική συνοχή της Ένωσης, δεδομένου 
ότι συνδέουν τις περιφέρειες, διασφαλίζουν 
την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
προσελκύουν επιχειρήσεις.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Ένα κατάλληλο δίκτυο αερολιμένων δεν ευνοεί μόνο την εσωτερική κοινωνική και οικονομική
συνοχή, αλλά και την εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)

(2β) Μεταξύ των διαφόρων τοπικών 
φορέων και των περιφερειακών 
αερολιμένων θα πρέπει να συναφθούν 
εταιρικές σχέσεις για την προαγωγή της 
περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο 
αερολιμένας και την ανάπτυξη κοινών 
οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο όρος "οικονομική δραστηριότητα" είναι ευρύτερος από τον όρο "εμπορική δραστηριότητα", 
δεδομένου ότι στις περιοχές που περιβάλλουν τους αερολιμένες δημιουργούνται συχνά 
επιστημονικά-τεχνολογικά πάρκα, στα οποία αναπτύσσουν δραστηριότητες περαιτέρω 
επιχειρήσεις που συνεργάζονται άμεσα με τον αερολιμένα.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Το πλαίσιο των εσόδων των φορέων 
εκμετάλλευσης των αερολιμένων από 
δημόσιους πόρους ορίζεται από τις 
κοινοτικές κατευθύνσεις για τη 
χρηματοδότηση των αερολιμένων και τις 
κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές 
εταιρείες για την έναρξη νέων γραμμών με 
αναχώρηση από περιφερειακούς 
αερολιμένες1.
______________________
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1 ΕΕ l. C 312 της 9.12.2005, σελίδα 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιος ανταγωνισμός και διαφάνεια των τιμών, πρέπει, 
παράλληλα με τα έσοδα των φορέων εκμετάλλευσης των αερολιμένων από τα αερολιμενικά 
τέλη, να λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και τα έσοδα από δημόσιους πόρους (π.χ. κρατικές 
ενισχύσεις, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις). Τούτο είναι σημαντικό, κυρίως για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της χρήσης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία: Louis Grech και Miloš Koterec 

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Τα αερολιμενικά τέλη δεν πρέπει να 
εισάγουν διακρίσεις. Πρέπει να καθιερωθεί 
υποχρεωτική διαδικασία τακτικής 
διαβούλευσης μεταξύ φορέων διαχείρισης 
των αερολιμένων και των χρηστών τους, η 
οποία θα δίνει και στις δύο πλευρές τη 
δυνατότητα να προσφεύγουν σε ανεξάρτητη 
ρυθμιστική αρχή όποτε τίθεται σε 
αμφισβήτηση από τους χρήστες του 
αερολιμένα μια απόφαση σχετικά με τα 
αερολιμενικά τέλη ή την τροποποίηση του 
συστήματος χρέωσης.

(5) Τα αερολιμενικά τέλη δεν πρέπει να 
εισάγουν διακρίσεις και πρέπει να 
αντανακλούν το πραγματικό κόστος. 
Πρέπει να καθιερωθεί υποχρεωτική 
διαδικασία τακτικής διαβούλευσης μεταξύ 
φορέων διαχείρισης των αερολιμένων και 
των χρηστών τους, η οποία θα δίνει και στις 
δύο πλευρές τη δυνατότητα να προσφεύγουν 
σε ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή όποτε 
τίθεται σε αμφισβήτηση από τους χρήστες 
του αερολιμένα μια απόφαση σχετικά με τα 
αερολιμενικά τέλη ή την τροποποίηση του 
συστήματος χρέωσης. Η ανεξάρτητη 
ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να ενεργεί με 
βάση ακριβή, σαφώς προσδιορισμένη 
εντολή που θα συμπεριλαμβάνει κυρίως 
ενδεχόμενες αρμοδιότητές της στο πεδίο 
της επιβολής κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Τα αερολιμενικά τέλη δεν πρέπει να 
εισάγουν διακρίσεις. Πρέπει να καθιερωθεί 

(5) Τα αερολιμενικά τέλη δεν πρέπει να 
εισάγουν διακρίσεις. Πρέπει να καθιερωθεί 
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υποχρεωτική διαδικασία τακτικής 
διαβούλευσης μεταξύ φορέων διαχείρισης 
των αερολιμένων και των χρηστών τους, η 
οποία θα δίνει και στις δύο πλευρές τη 
δυνατότητα να προσφεύγουν σε ανεξάρτητη 
ρυθμιστική αρχή όποτε τίθεται σε 
αμφισβήτηση από τους χρήστες του 
αερολιμένα μια απόφαση σχετικά με τα 
αερολιμενικά τέλη ή την τροποποίηση του 
συστήματος χρέωσης.

υποχρεωτική διαδικασία τακτικής 
διαβούλευσης μεταξύ φορέων διαχείρισης 
των αερολιμένων, των χρηστών τους και 
των τοπικών αρχών, η οποία θα δίνει και 
στις δύο πλευρές τη δυνατότητα να 
προσφεύγουν σε ανεξάρτητη ρυθμιστική 
αρχή όποτε τίθεται σε αμφισβήτηση από 
τους χρήστες του αερολιμένα μια απόφαση 
σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη ή την 
τροποποίηση του συστήματος χρέωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές αρχές και/ή οι τοπικοί φορείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην 
διαδικασία διαβούλευσης.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Είναι ζωτικής σημασίας για τους 
χρήστες των αερολιμένων να ενημερώνονται 
από τον φορέα διαχείρισης των 
αερολιμένων, σε τακτική βάση, για τον 
τρόπο και τη βάση υπολογισμού των 
αερολιμενικών τελών. Η διαφάνεια θα 
παρέχει στους αερομεταφορείς εικόνα για το 
κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο 
αερολιμένας και για την παραγωγικότητα 
των επενδύσεων του αερολιμένα. Για να 
μπορεί ο φορέας διαχείρισης ενός 
αερολιμένα να εκτιμά ορθά το ύψος των 
μελλοντικών του επενδύσεων, απαιτείται 
από τους χρήστες των αερολιμένων να 
διαβιβάζουν έγκαιρα στον φορέα 
διαχείρισης όλες τις επιχειρησιακές τους 
προβλέψεις, τα αναπτυξιακά τους έργα και 
τα ιδιαίτερα αιτήματα και επιθυμίες τους.

(7) Είναι ζωτικής σημασίας για τους 
χρήστες των αερολιμένων και οι τοπικές 
αρχές να ενημερώνονται από τον φορέα 
διαχείρισης των αερολιμένων, σε τακτική 
βάση, για τον τρόπο και τη βάση 
υπολογισμού των αερολιμενικών τελών. Η 
διαφάνεια θα παρέχει στους αερομεταφορείς  
και στις τοπικές αρχές εικόνα για το κόστος 
στο οποίο υποβάλλεται ο αερολιμένας και 
για την παραγωγικότητα των επενδύσεων 
του αερολιμένα. Για να μπορεί ο φορέας 
διαχείρισης ενός αερολιμένα να εκτιμά ορθά 
το ύψος των μελλοντικών του επενδύσεων, 
απαιτείται από τους χρήστες των 
αερολιμένων να διαβιβάζουν έγκαιρα στον 
φορέα διαχείρισης όλες τις επιχειρησιακές 
τους προβλέψεις, τα αναπτυξιακά τους έργα 
και τα ιδιαίτερα αιτήματα και επιθυμίες 
τους.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι τοπικές αρχές και/ή οι τοπικοί φορείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην 
διαδικασία διαβούλευσης.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Λόγω της εμφάνισης 
αερομεταφορέων που εκτελούν 
αερομεταφορές με χαμηλό κόστος, οι 
εξυπηρετούμενοι αερολιμένες πρέπει να 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν τέλη 
αντίστοιχα της υποδομής ή/και του επιπέδου 
εξυπηρέτησης, διότι οι αερομεταφορείς 
έχουν νόμιμο συμφέρον να απαιτούν από 
έναν αερολιμένα υπηρεσίες ανάλογες της 
σχέσης τιμής/ποιότητας. Ωστόσο, η χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε αυτό το μειωμένο 
επίπεδο υποδομής ή υπηρεσιών πρέπει να 
επιτρέπεται σε όλους τους αερομεταφορείς 
που επιθυμούν να τις χρησιμοποιούν. 

(9) Λόγω της εμφάνισης 
αερομεταφορέων που εκτελούν 
αερομεταφορές με χαμηλό κόστος, οι 
εξυπηρετούμενοι αερολιμένες πρέπει να 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν τέλη 
αντίστοιχα της υποδομής ή/και του επιπέδου 
εξυπηρέτησης, διότι οι αερομεταφορείς 
έχουν νόμιμο συμφέρον να απαιτούν από 
έναν αερολιμένα υπηρεσίες ανάλογες της 
σχέσης τιμής/ποιότητας. Τα τέλη θα πρέπει 
να διαμορφωθούν με τρόπο, ώστε να 
αντανακλούν τα διαφορετικά
μειονεκτήματα που συνεπάγονται 
συγκεκριμένοι τύποι αεροσκαφών για τον 
πληθυσμό των περιφερειών. Ωστόσο, η 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτό το 
μειωμένο επίπεδο υποδομής ή υπηρεσιών 
πρέπει να επιτρέπεται σε όλους τους 
αερομεταφορείς που επιθυμούν να τις 
χρησιμοποιούν. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους, προκύπτουν διαφορετικά μειονεκτήματα για τον 
πληθυσμό των περιφερειών και για ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. για τον 
τουρισμό), λόγω της ηχητικής επιβάρυνσης, των εκπομπών CO2, της ρύπανσης της ατμόσφαιρας 
και της κατανάλωσης ενέργειας.

Τροπολογία: Louis Grech και Miloš Koterec

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 9
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(9) Λόγω της εμφάνισης 
αερομεταφορέων που εκτελούν 
αερομεταφορές με χαμηλό κόστος, οι 
εξυπηρετούμενοι αερολιμένες πρέπει να 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν τέλη 
αντίστοιχα της υποδομής ή/και του επιπέδου 
εξυπηρέτησης, διότι οι αερομεταφορείς 
έχουν νόμιμο συμφέρον να απαιτούν από 
έναν αερολιμένα υπηρεσίες ανάλογες της 
σχέσης τιμής/ποιότητας. Ωστόσο, η χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε αυτό το μειωμένο 
επίπεδο υποδομής ή υπηρεσιών πρέπει να 
επιτρέπεται σε όλους τους αερομεταφορείς 
που επιθυμούν να τις χρησιμοποιούν. Σε 
περίπτωση που η ζήτηση υπερβαίνει την 
προσφορά, η πρόσβαση πρέπει να 
καθορίζεται με βάση αντικειμενικά και 
ισότιμα κριτήρια που θα ορίσει ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα.

(9) Λόγω της εμφάνισης 
αερομεταφορέων που εκτελούν 
αερομεταφορές με χαμηλό κόστος, οι 
εξυπηρετούμενοι αερολιμένες πρέπει να 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν τέλη 
αντίστοιχα της υποδομής ή/και του επιπέδου 
εξυπηρέτησης, διότι οι αερομεταφορείς 
έχουν νόμιμο συμφέρον να απαιτούν από 
έναν αερολιμένα υπηρεσίες ανάλογες της 
σχέσης τιμής/ποιότητας. Ωστόσο, η χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε αυτό το μειωμένο 
επίπεδο υποδομής ή υπηρεσιών πρέπει να 
επιτρέπεται σε όλους τους αερομεταφορείς 
που επιθυμούν να τις χρησιμοποιούν. Σε 
περίπτωση που η ζήτηση υπερβαίνει την 
προσφορά, η πρόσβαση πρέπει να 
καθορίζεται με βάση αντικειμενικά και 
ισότιμα κριτήρια που θα ορίσει ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα. Οποιαδήποτε 
διαφοροποίηση και/ή αύξηση των τελών 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια 
και αντικειμενικότητα και να βασίζεται σε 
σαφή κριτήρια. Η διαφοροποίηση θα 
μπορούσε να χρησιμεύσει ως κίνητρο για 
την δημιουργία νέων γραμμών, προάγοντας 
με αυτόν τον τρόπο την περιφερειακή 
ανάπτυξη, ιδίως σε περιφέρειες και σε 
νησιά, η οικονομία των οποίων εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και/ή 
που παρουσιάζουν γεωγραφικά 
μειονεκτήματα και  μειονεκτήματα που 
οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα,
συμπεριλαμβανομένων των άκρως 
απομακρυσμένων περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία: Louis Grech και Miloš Koterec

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Λόγω της εμφάνισης 
αερομεταφορέων που εκτελούν 
αερομεταφορές με χαμηλό κόστος, οι 
εξυπηρετούμενοι αερολιμένες πρέπει να 

(9) Λόγω της εμφάνισης 
αερομεταφορέων που εκτελούν 
αερομεταφορές με χαμηλό κόστος, οι 
εξυπηρετούμενοι αερολιμένες πρέπει να 
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είναι σε θέση να εφαρμόζουν τέλη 
αντίστοιχα της υποδομής ή/και του επιπέδου 
εξυπηρέτησης, διότι οι αερομεταφορείς 
έχουν νόμιμο συμφέρον να απαιτούν από
έναν αερολιμένα υπηρεσίες ανάλογες της 
σχέσης τιμής/ποιότητας. Ωστόσο, η χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε αυτό το μειωμένο 
επίπεδο υποδομής ή υπηρεσιών πρέπει να 
επιτρέπεται σε όλους τους αερομεταφορείς 
που επιθυμούν να τις χρησιμοποιούν. Σε 
περίπτωση που η ζήτηση υπερβαίνει την 
προσφορά, η πρόσβαση πρέπει να 
καθορίζεται με βάση αντικειμενικά και 
ισότιμα κριτήρια που θα ορίσει ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα.

είναι σε θέση να εφαρμόζουν τέλη 
αντίστοιχα της υποδομής ή/και του επιπέδου 
εξυπηρέτησης, διότι οι αερομεταφορείς 
έχουν νόμιμο συμφέρον να απαιτούν από 
έναν αερολιμένα υπηρεσίες ανάλογες της 
σχέσης τιμής/ποιότητας. Ωστόσο, η χωρίς
διακρίσεις πρόσβαση σε αυτό το μειωμένο 
επίπεδο υποδομής ή υπηρεσιών πρέπει να 
επιτρέπεται σε όλους τους αερομεταφορείς 
που επιθυμούν να τις χρησιμοποιούν. Σε 
περίπτωση που η ζήτηση υπερβαίνει την 
προσφορά, η πρόσβαση πρέπει να 
καθορίζεται με βάση αντικειμενικά και 
ισότιμα κριτήρια που θα ορίσει ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα. Οποιαδήποτε 
διαφοροποίηση και/ή αύξηση των τελών 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια 
και αντικειμενικότητα και να βασίζεται σε 
σαφή κριτήρια. Η διαφοροποίηση μπορεί 
να χρησιμεύσει ως κίνητρο για τη 
δημιουργία νέων γραμμών και να λαμβάνει 
υπόψη την αρχή της εδαφικής συνοχής, 
καθώς και τα ειδικά φυσικά 
μειονεκτήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν 
διαρκώς οι άκρως απομακρυσμένες 
περιοχές. Κατά την διαφοροποίηση θα 
πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι 
ανάγκες των περιφερειών που εξαρτώνται 
κυρίως από τον τουρισμό.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροποποίησης είναι η διευκρίνιση των όρων διαφοροποίησης.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 27
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε αερολιμένα ο οποίος βρίσκεται σε 
έδαφος υποκείμενο στις διατάξεις της 
Συνθήκης και είναι ανοικτός στην εμπορική 
κίνηση, εφόσον έχει ετήσια κίνηση άνω του

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε αερολιμένα ο οποίος βρίσκεται σε 
έδαφος υποκείμενο στις διατάξεις της 
Συνθήκης και είναι ανοικτός στην εμπορική 
κίνηση, εφόσον έχει ετήσια κίνηση άνω του 
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1 εκατομμυρίου επιβατών ή 25000 τόνων 
φορτίου.

0,5% του συνόλου όλων των διακινήσεων 
των επιβατών αεροσκαφών εντός της 
Ένωσης, υπολογιζόμενη με βάση 
στατιστικά στοιχεία της Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας πρέπει να είναι εφαρμόσιμο και στα μεγαλύτερα αεροδρόμια. Το 0,5% του 
συνόλου των επιβατών των αεροσκαφών της ΕΕ αποτελεί καλή πρόταση. Ωστόσο, ο 
υπολογισμός αυτού του ποσοστού πρέπει να βασίζεται σε ανεξάρτητη ευρωπαϊκή στατιστική 
πηγή.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 28
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε αερολιμένα ο οποίος βρίσκεται σε 
έδαφος υποκείμενο στις διατάξεις της 
Συνθήκης και είναι ανοικτός στην εμπορική 
κίνηση, εφόσον έχει ετήσια κίνηση άνω του
1 εκατομμυρίου επιβατών ή 25000 τόνων 
φορτίου.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε αερολιμένα ο οποίος βρίσκεται σε 
έδαφος υποκείμενο στις διατάξεις της 
Συνθήκης και είναι ανοικτός στην εμπορική 
κίνηση, εφόσον έχει ετήσια κίνηση άνω των 
1000 διακινήσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, 
προκειμένου να δημιουργηθεί η δυνατότητα για τους δημόσιους προϋπολογισμούς να 
χρησιμοποιούν το μέσο των τελών.

Τροπολογία: Louis Grech και Miloš Koterec

Τροπολογία 29
Άρθρο 2, στοιχείο ε α (νέο)

(εα) "καταναλωτής", κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που αγοράζει από έναν 
χρήστη αερολιμένα μια μεταφορική
υπηρεσία.
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Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 30
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε
κάθε αερολιμένα καθιερώνεται υποχρεωτική 
τακτική διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ 
του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και 
των χρηστών του αερολιμένα ή των 
εκπροσώπων τους για τη λειτουργία του 
συστήματος αερολιμενικών τελών και το 
ύψος τους. Η εν λόγω διαβούλευση 
πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ανά 
έτος.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
κάθε αερολιμένα καθιερώνεται υποχρεωτική 
τακτική διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ 
του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα, των 
χρηστών του αερολιμένα ή των εκπροσώπων 
τους και των τοπικών αρχών για τη 
λειτουργία του συστήματος αερολιμενικών 
τελών και το ύψος τους. Η εν λόγω 
διαβούλευση πραγματοποιείται τουλάχιστον 
μία φορά ανά έτος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές αρχές και/ή οι τοπικοί φορείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην 
διαδικασία διαβούλευσης.

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 31
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
κάθε αερολιμένα καθιερώνεται υποχρεωτική 
τακτική διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ 
του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και 
των χρηστών του αερολιμένα ή των 
εκπροσώπων τους για τη λειτουργία του 
συστήματος αερολιμενικών τελών και το 
ύψος τους. Η εν λόγω διαβούλευση 
πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά 
ανά έτος.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
κάθε αερολιμένα καθιερώνεται υποχρεωτική 
τακτική διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ 
του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και 
των χρηστών του αερολιμένα ή των 
εκπροσώπων τους για τη λειτουργία του 
συστήματος αερολιμενικών τελών και το 
ύψος τους. Η εν λόγω διαβούλευση 
πραγματοποιείται όταν σχεδιάζεται 
τροποποίηση των τελών ή επιβολή νέων 
τελών και οπωσδήποτε τουλάχιστον μια 
φορά ετησίως.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η αγορά της πολιτικής αεροπορίας είναι ιδιαίτερα δυναμική και ως εκ τούτου η ανά διετία 
πραγματοποίηση της διαβούλευσης θα ήταν ανεπαρκής.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 32
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
όποτε είναι δυνατόν, οι αλλαγές του 
συστήματος αερολιμενικών τελών ή του 
ύψους τους πραγματοποιούνται σε 
συμφωνία του φορέα διαχείρισης του 
αερολιμένα με τους χρήστες του 
αερολιμένα. Προς το σκοπό αυτό, ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα υποβάλλει 
τυχόν πρόταση τροποποίησης του 
συστήματος αερολιμενικών τελών ή του 
ύψους τους στους χρήστες του αερολιμένα 
το αργότερο εντός 4 μηνών πριν την έναρξη 
ισχύος των τελών, καθώς και την 
αιτιολόγηση των προτεινόμενων αλλαγών. 
Κατ’αίτηση ενός χρήστη του αερολιμένα, ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
πραγματοποιεί με τους χρήστες του 
αερολιμένα διαβουλεύσεις για τις αλλαγές 
που προτείνει και λαμβάνει υπόψη του τις 
απόψεις τους πριν λάβει τελική απόφαση. Ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
δημοσιεύει την τελική του απόφαση το 
αργότερο εντός 2 μηνών πριν την έναρξη 
ισχύος της. Ο φορέας διαχείρισης του 
αερολιμένα αιτιολογεί την απόφασή του σε 
σχέση με τις απόψεις των χρηστών του 
αερολιμένα σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί συμφωνία για τις προτεινόμενες 
αλλαγές μεταξύ του φορέα διαχείρισης του 
αερολιμένα και των χρηστών του 
αερολιμένα.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
όποτε είναι δυνατόν, οι αλλαγές του 
συστήματος αερολιμενικών τελών ή του 
ύψους τους πραγματοποιούνται σε 
συμφωνία του φορέα διαχείρισης του 
αερολιμένα με τους χρήστες του αερολιμένα 
και τις τοπικές αρχές. Προς το σκοπό αυτό, 
ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
υποβάλλει τυχόν πρόταση τροποποίησης του 
συστήματος αερολιμενικών τελών ή του 
ύψους τους στους χρήστες του αερολιμένα 
το αργότερο εντός 4 μηνών πριν την έναρξη 
ισχύος των τελών, καθώς και την 
αιτιολόγηση των προτεινόμενων αλλαγών. 
Κατ’αίτηση ενός χρήστη του αερολιμένα ή 
μιας τοπικής αρχής, ο φορέας διαχείρισης 
του αερολιμένα πραγματοποιεί με τους 
χρήστες του αερολιμένα και τις τοπικές 
αρχές διαβουλεύσεις για τις αλλαγές που 
προτείνει και λαμβάνει υπόψη του τις 
απόψεις τους πριν λάβει τελική απόφαση. Ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
δημοσιεύει την τελική του απόφαση το 
αργότερο εντός 2 μηνών πριν την έναρξη 
ισχύος της. Ο φορέας διαχείρισης του 
αερολιμένα αιτιολογεί την απόφασή του σε 
σχέση με τις απόψεις των χρηστών του 
αερολιμένα σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί συμφωνία για τις προτεινόμενες 
αλλαγές μεταξύ του φορέα διαχείρισης του 
αερολιμένα, των χρηστών του αερολιμένα 
και των τοπικών αρχών.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι τοπικές αρχές και/ή οι τοπικοί φορείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην 
διαδικασία διαβούλευσης.

Τροπολογία: Louis Grech και Miloš Koterec

Τροπολογία 33
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
όποτε είναι δυνατόν, οι αλλαγές του 
συστήματος αερολιμενικών τελών ή του 
ύψους τους πραγματοποιούνται σε 
συμφωνία του φορέα διαχείρισης του 
αερολιμένα με τους χρήστες του 
αερολιμένα. Προς το σκοπό αυτό, ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα υποβάλλει 
τυχόν πρόταση τροποποίησης του 
συστήματος αερολιμενικών τελών ή του 
ύψους τους στους χρήστες του αερολιμένα 
το αργότερο εντός 4 μηνών πριν την έναρξη 
ισχύος των τελών, καθώς και την 
αιτιολόγηση των προτεινόμενων αλλαγών. 
Κατ’αίτηση ενός χρήστη του αερολιμένα, ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
πραγματοποιεί με τους χρήστες του 
αερολιμένα διαβουλεύσεις για τις αλλαγές 
που προτείνει και λαμβάνει υπόψη του τις 
απόψεις τους πριν λάβει τελική απόφαση. Ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
δημοσιεύει την τελική του απόφαση το 
αργότερο εντός 2 μηνών πριν την έναρξη 
ισχύος της. Ο φορέας διαχείρισης του 
αερολιμένα αιτιολογεί την απόφασή του σε 
σχέση με τις απόψεις των χρηστών του 
αερολιμένα σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί συμφωνία για τις προτεινόμενες 
αλλαγές μεταξύ του φορέα διαχείρισης του 
αερολιμένα και των χρηστών του 
αερολιμένα.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
όποτε είναι δυνατόν, οι αλλαγές του 
συστήματος αερολιμενικών τελών ή του 
ύψους τους πραγματοποιούνται σε 
συμφωνία του φορέα διαχείρισης του 
αερολιμένα με τους χρήστες του 
αερολιμένα. Προς το σκοπό αυτό, ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα υποβάλλει 
τυχόν πρόταση τροποποίησης του 
συστήματος αερολιμενικών τελών ή του 
ύψους τους στους χρήστες του αερολιμένα 
το αργότερο εντός 4 μηνών πριν την έναρξη 
ισχύος των τελών, καθώς και την 
αιτιολόγηση των προτεινόμενων αλλαγών. 
Κατ’αίτηση ενός χρήστη του αερολιμένα, ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
πραγματοποιεί με τους χρήστες του 
αερολιμένα διαβουλεύσεις για τις αλλαγές 
που προτείνει και λαμβάνει υπόψη του τις 
απόψεις τους πριν λάβει τελική απόφαση. Ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
δημοσιεύει την τελική του απόφαση το 
αργότερο εντός 6 μηνών πριν την έναρξη 
ισχύος της. Τα κριτήρια δημοσίευσης 
ορίζονται από την ρυθμιστική αρχή. Ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
αιτιολογεί την απόφασή του σε σχέση με τις 
απόψεις των χρηστών του αερολιμένα σε 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για 
τις προτεινόμενες αλλαγές μεταξύ του 
φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και των 
χρηστών του αερολιμένα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα των δύο μηνών είναι υπερβολικά σύντομο. Οι περιφέρειες που 
εξαρτώνται από τον τουρισμό θα υφίσταντο σημαντικά μειονεκτήματα, δεδομένου ότι τα 
ταξιδιωτικά γραφεία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στην απόφαση, 
επειδή συχνά έχουν συνάψει προ πολλού συμφωνίες παροχής υπηρεσιών. 

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 34
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
πληροφορεί κάθε χρήστη αερολιμένα, ή 
τους εκπροσώπους ή τις ενώσεις χρηστών 
του αερολιμένα, μια φορά ανά έτος για τις 
συνιστώσες που χρησιμεύουν ως βάση για 
τον καθορισμό του ύψους όλων των 
εισπραττόμενων τελών στον αερολιμένα. 

1. Όταν σχεδιάζεται τροποποίηση των 
τελών ή επιβολή νέων τελών και 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο φορέας διαχείρισης 
του αερολιμένα πληροφορεί κάθε χρήστη 
αερολιμένα, ή τους εκπροσώπους ή τις 
ενώσεις χρηστών του αερολιμένα για τις 
συνιστώσες που χρησιμεύουν ως βάση για 
τον καθορισμό του ύψους όλων των 
εισπραττόμενων τελών στον αερολιμένα. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που τα τέλη τροποποιούνταν σπανιότερα από μια φορά ετησίως, το χρονικό 
διάστημα χωρίς πληροφόρηση εκ μέρους του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα θα ήταν 
υπερβολικά μεγάλο, πράγμα που θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις για τους νέους παράγοντες της 
αγοράς που ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση των αερολιμένων. Ακόμα και σε περίπτωση 
επανάληψης του status quo θα εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η δραστηριότητα του φορέα 
διαχείρισης του αερολιμένα είναι σταθερή.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 35
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
πληροφορεί κάθε χρήστη αερολιμένα, ή 
τους εκπροσώπους ή τις ενώσεις χρηστών 
του αερολιμένα, μια φορά ανά έτος για τις 
συνιστώσες που χρησιμεύουν ως βάση για 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
πληροφορεί κάθε χρήστη αερολιμένα, ή 
τους εκπροσώπους ή τις ενώσεις χρηστών 
του αερολιμένα και τις τοπικές αρχές, μια 
φορά ανά έτος για τις συνιστώσες που 
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τον καθορισμό του ύψους όλων των 
εισπραττόμενων τελών στον αερολιμένα. Η 
πληροφόρηση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

χρησιμεύουν ως βάση για τον καθορισμό 
του ύψους όλων των εισπραττόμενων τελών 
στον αερολιμένα. Η πληροφόρηση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές αρχές και/ή οι τοπικοί φορείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην 
διαδικασία διαβούλευσης.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 36
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο δ α (νέο)

(δα) τα έσοδα από τις κρατικές ενισχύσεις 
καθώς και τις λοιπές επιχορηγήσεις και 
επιδοτήσεις σε αναλογία προς τα έσοδα 
από τα αερολιμενικά τέλη·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιος ανταγωνισμός και διαφάνεια των τιμών, πρέπει, 
παράλληλα με τα έσοδα των φορέων εκμετάλλευσης των αερολιμένων από τα αερολιμενικά 
τέλη, να λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και τα έσοδα από δημόσιους πόρους (π.χ. κρατικές 
ενισχύσεις, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις). Τούτο είναι σημαντικό, κυρίως για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της χρήσης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία: Louis Grech και Miloš Koterec

Τροπολογία 37
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα συμβουλεύεται 
τους χρήστες του αερολιμένα πριν 
οριστικοποιηθούν τα σχέδια νέων έργων 
υποδομών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα συμβουλεύεται 
τους χρήστες του αερολιμένα πριν 
οριστικοποιηθούν τα σχέδια νέων έργων 
υποδομών. Τα κριτήρια θέσπισης νέων 
τελών αντανακλούν τις βασικές 
δραστηριότητες του αερολιμένα που 
ενδέχεται να αφορούν του χρήστες του 
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αερολιμένα και τους καταναλωτές. Η 
προκαταβολική χρηματοδότηση της 
επέκτασης της ικανότητας επιτρέπεται 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την 
πλήρη συναίνεση των χρηστών του 
αερολιμένα.

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 38
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να επιτρέψουν στον 
φορέα διαχείρισης του αερολιμένα να 
διαφοροποιεί την ποιότητα και το πεδίο 
συγκεκριμένων αερολιμενικών υπηρεσιών, 
τερματικών ή μέρους των τερματικών 
σταθμών, προκειμένου να παρέχει 
εξατομικευμένες υπηρεσίες ή εξειδικευμένο 
τερματικό σταθμό ή μέρος αυτού. Το ύψος 
των αερολιμενικών τελών είναι δυνατόν να 
διαφοροποιείται ανάλογα με την ποιότητα 
και το πεδίο εξυπηρέτησης.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να επιτρέψουν στον 
φορέα διαχείρισης του αερολιμένα να 
διαφοροποιεί την ποιότητα και το πεδίο 
συγκεκριμένων αερολιμενικών υπηρεσιών, 
τερματικών ή μέρους των τερματικών 
σταθμών, προκειμένου να παρέχει 
εξατομικευμένες υπηρεσίες ή εξειδικευμένο 
τερματικό σταθμό ή μέρος αυτού και να 
διασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής  
υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού. Το 
ύψος των αερολιμενικών τελών είναι 
δυνατόν να διαφοροποιείται ανάλογα με την 
ποιότητα και το πεδίο εξυπηρέτησης και 
στην περίπτωση των περιφερειών που 
αναφέρονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 
της Συνθήκης ΕΚ, να καθιστά δυνατή για 
όλους τους καταναλωτές την καθολική 
πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροποποίησης είναι να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής  
υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού και στην περίπτωση των άκρως απομακρυσμένων 
περιφερειών, λόγω της ασυνήθιστης απόστασης αυτών των νησιών από την ηπειρωτική χώρα 
και της συνακόλουθης εξάρτησής τους από τις αερομεταφορές, να καταστεί δυνατή για όλους 
τους καταναλωτές η πρόσβαση σε αυτά τα μέσα μεταφοράς.
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 39
Άρθρο 8, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές 
λαμβάνουν μέτρα διαφοροποίησης των 
τελών για τους διάφορους τύπους 
αεροσκαφών ανάλογα με την ηχητική 
επιβάρυνση, τις εκπομπές CO2 και την 
τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση που 
προκαλούν και την ενέργεια που 
καταναλώνουν. Κατά την αξιολόγηση της 
ηχητικής επιβάρυνσης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη χρονικές πτυχές 
(πρωινός, βραδινός, νυκτερινός δείκτης 
θορύβου)

Or. de

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους, προκύπτουν διαφορετικά μειονεκτήματα για τον τοπικό 
πληθυσμό και για ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. τον τουρισμό) λόγω της ηχητικής 
επιβάρυνσης, ων εκπομπών CO2, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας. 
Κατά την αξιολόγηση της ηχητικής επιβάρυνσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη χρονικές πτυχές, 
σύμφωνα με τα όρια που προβλέπεται στην οδηγία 2002/49/EΚ για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. 

Τροπολογία: Louis Grech και Miloš Koterec

Τροπολογία 40
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι
οιοσδήποτε χρήστης αερολιμένα επιθυμεί να 
χρησιμοποιεί τις εξατομικευμένες υπηρεσίες 
ή εξειδικευμένο τερματικό σταθμό ή μέρος 
αυτού έχει την αντίστοιχη πρόσβαση.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης, ώστε
οιοσδήποτε χρήστης αερολιμένα επιθυμεί να 
χρησιμοποιεί τις εξατομικευμένες υπηρεσίες 
ή εξειδικευμένο τερματικό σταθμό ή μέρος 
αυτού να έχει την αντίστοιχη πρόσβαση. Τα 
τέλη βασίζονται σε ένα ελάχιστο πρότυπο 
με ενιαίες τιμές, ανεξάρτητα από το 
τερματικό που χρησιμοποιείται, σύμφωνα 
με την αρχή "ένας αερολιμένας ένα τέλος". 

Or. en
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Τροπολογία: Louis Grech και Miloš Koterec

Τροπολογία 41
Άρθρο 10, παράγραφος 5

Η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή δημοσιεύει 
ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της.

Η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή δημοσιεύει 
ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της τον 
πρώτο μήνα κάθε έτους. Θα πρέπει να 
θέτει την έκθεσή της στη διάθεση των 
χρηστών, της Επιτροπής και του κοινού.. 

Or. en


