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Muudatusettepaneku esitaja(d): Louis Grech and Miloš Koterec

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 2

(2) On vaja kehtestada lennujaamamaksude 
olulisi tunnuseid ja maksude 
kehtestamisviisi reguleeriv ühine raamistik, 
kuna sellise raamistiku puudumisel võidakse 
eirata põhinõudeid lennujaama juhtorganite 
ja lennujaama kasutajate vahelistes suhetes.

(2) On vaja kehtestada lennujaamamaksude 
olulisi tunnuseid ja maksude 
kehtestamisviisi reguleeriv ühine raamistik, 
kuna sellise raamistiku puudumisel võidakse 
eirata põhinõudeid lennujaama juhtorganite 
ja lennujaama kasutajate vahelistes suhetes. 
Selles raamistikus tuleks tunnustada 
lennujaamade tähtsust piirkondade 
arengus, eriti suuresti turismist sõltuvate 
piirkondade ja ebasoodsate geograafiliste ja 
looduslike tingimustega piirkondade 
(näiteks äärepoolseimad piirkonnad ja 
saared) osas.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Äärepoolseimates piirkondades peaks 
käesolevas ühises raamistikus, millega 
töötatakse välja lennujaamamaksude alus 
ja see, kuidas neid makse kehtestatakse, 
võtma asutamislepingu artikli 299 lõike 2 
kohaselt arvesse nimetatud piirkondade 
alalisi ebavõrdseid tingimusi ning meetmete 
ja poliitiliste strateegiate vajalikku 
kohandamist.

Or. pt

Selgitus

Selle muudatusega võetakse arvesse artikli 299 lõike 2 sätteid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Markus Pieper

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Lennujaamad, lennufirmad ja 
vastavad infrastruktuurid aitavad oluliselt 
edendada Euroopa Liidu sotsiaalset ja 
majanduslikku ühtekuuluvust, kuna 
ühendavad piirkondi, loovad töökohti ja 
tõmbavad ligi ettevõtteid.

Or. de

Selgitus

Lennujaamad ja lennuliinid kui kaks peamist lennundussektoris väärtust lisavat tegurit 
aitavad üheskoos kaasa ELi arengule.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Markus Pieper

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 2 b (uus)
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Erinevate kohalike asutuste, lennufirmade 
ja piirkondlike lennujaamade vahel tuleb 
luua partnerlussuhted, et toetada 
piirkonda, kus lennujaam asub ning 
arendada üheskoos kaubandustegevust.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide ametiasutused peavad täpselt mõistma lennujaama olukorda, et vastavad 
regionaalarengu kavad välja töötada. Seepärast võiks luua partnerlussuhted kohalike 
asutuste ja piirkondlike lennujaamade vahel, et toetada piirkonda ja arendada üheskoos 
kaubandustegevust. Kuna lennuliinid on lisaks lennujaamadele teine peamine väärtust lisav 
tegur lennundussektoris, tuleks ka lennufirmad partnerlussuhetesse kaasata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mieczysław Edmund Janowski

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Lennujaamad aitavad oluliselt 
edendada Euroopa Liidu sotsiaalset ja 
majanduslikku ühtekuuluvust, kuna 
ühendavad piirkondi, loovad töökohti ja 
tõmbavad ligi ettevõtteid.

Or. pl

Selgitus

Asjakohane lennujaamade võrgustik soodustab mitte ainult Euroopa Liidu sisemist sotsiaalset 
ja majanduslikku, vaid ka territoriaalset ühtekuuluvust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mieczysław Edmund Janowski

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 2 b (uus)

(2 b) Erinevate kohalike asutuste ja 
piirkondlike lennujaamade vahel tuleb luua 
partnerlussuhted, et toetada piirkonda, kus 
lennujaam asub ning arendada üheskoos 
majandustegevust.

Or. pl
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Selgitus

Mõiste „majandustegevus” on mitmekülgsem kui mõiste „kaubandustegevus”, sest 
lennujaamade ümbrusesse rajatakse sageli teaduslik-tehnilisi tööstusparke, kus alustavad 
tegevust mitmesugused ettevõtted, mille tegevus on lennujaamaga vahetult seotud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Lennujaama käitajate avaliku sektori 
vahenditest saadavate sissetulekute 
raamistik on kindlaks määratud ühenduse 
suunistes lennujaamade rahastamise ja 
piirkondlikest lennujaamadest opereerivate 
lennuettevõtjate riikliku stardiabi kohta1.
-------------------------------------------------
1ELT C 312, 9.12.2005, lk 1.

Or. de

Selgitus

Ausa konkurentsi ja kulude läbipaistvuse tagamiseks tuleb lisaks lennujaama käitajate 
lennujaamamaksudest saadavatele sissetulekutele muu hulgas arvesse võtta ka sissetulekuid 
avaliku sektori vahendeist (näiteks riiklik toetus, abirahad ja muud toetused). See on eriti 
tähtis ELi rahaliste vahendite tõhususe suurendamisel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Louis Grech and Miloš Koterec 

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 5

(5) Lennujaamamaksud peaksid olema 
mittediskrimineerivad. Tuleks kehtestada 
lennujaama juhtorganite ja lennujaama 
kasutajate vahelise korrapärase
konsulteerimise kohustuslik kord ning 
võimaldada mõlemal poolel pöörduda 
sõltumatu reguleeriva asutuse poole, kui 
lennujaama kasutajad vaidlustavad 
lennujaamamaksude kohta tehtud otsuse või 

(5) Lennujaamamaksud peaksid olema
mittediskrimineerivad ja kajastama 
tegelikke kulusid. Tuleks kehtestada 
lennujaama juhtorganite ja lennujaama 
kasutajate vahelise korrapärase 
konsulteerimise kohustuslik kord ning 
võimaldada mõlemal poolel pöörduda 
sõltumatu reguleeriva asutuse poole, kui
lennujaama kasutajad vaidlustavad 
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maksustamissüsteemi muutmise. lennujaamamaksude kohta tehtud otsuse või 
maksustamissüsteemi muutmise. Sõltumatul 
reguleerival asutusel peaks olema täpne 
pädevus, mis on selgelt määratletud ja 
hõlmab eelkõige võimalikke volitusi 
karistavaid meetmeid rakendada.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 5

(5) Lennujaamamaksud peaksid olema 
mittediskrimineerivad. Tuleks kehtestada 
lennujaama juhtorganite ja lennujaama 
kasutajate vahelise korrapärase 
konsulteerimise kohustuslik kord ning 
võimaldada mõlemal poolel pöörduda 
sõltumatu reguleeriva asutuse poole, kui 
lennujaama kasutajad vaidlustavad 
lennujaamamaksude kohta tehtud otsuse või 
maksustamissüsteemi muutmise.

(5) Lennujaamamaksud peaksid olema 
mittediskrimineerivad. Tuleks kehtestada 
lennujaama juhtorganite, lennujaama 
kasutajate ja kohalike ametiasutuste
vahelise korrapärase konsulteerimise 
kohustuslik kord ning võimaldada mõlemal 
poolel pöörduda sõltumatu reguleeriva 
asutuse poole, kui lennujaama kasutajad 
vaidlustavad lennujaamamaksude kohta 
tehtud otsuse või maksustamissüsteemi 
muutmise.

Or. de

Selgitus

Kohalikud ameti- vm asutused tuleb kaasata konsulteerimisprotsessi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 7

(7) Lennujaama kasutajate jaoks on oluline 
saada lennujaama juhtorganilt korrapäraselt 
teavet selle kohta, kuidas ja mille alusel 
lennujaamamakse arvutatakse. Selline 
läbipaistvus tagab lennuettevõtjatele 
ülevaate lennujaamaga seotud kuludest ja 
lennujaama investeeringute kulutasuvusest. 
Et võimaldada lennujaama juhtorganil 

(7) Lennujaama kasutajate jaoks on oluline 
saada lennujaama juhtorganilt ja kohalikelt 
ametiasutustelt korrapäraselt teavet selle 
kohta, kuidas ja mille alusel 
lennujaamamakse arvutatakse. Selline 
läbipaistvus tagab lennuettevõtjatele ja 
kohalikele ametiasutustele ülevaate 
lennujaamaga seotud kuludest ja lennujaama 
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nõuetekohaselt hinnata tema tulevaste 
investeeringutega seotud nõudeid, tuleks 
lennujaama kasutajatelt nõuda kõigi 
tegevusprognooside, arenguprojektide ning 
erinõuete ja -soovide õigeaegset esitamist 
lennujaama juhtorganile.

investeeringute kulutasuvusest. Et 
võimaldada lennujaama juhtorganil 
nõuetekohaselt hinnata tema tulevaste 
investeeringutega seotud nõudeid, tuleks 
lennujaama kasutajatelt nõuda kõigi 
tegevusprognooside, arenguprojektide ning 
erinõuete ja -soovide õigeaegset esitamist 
lennujaama juhtorganile.

Or. de

Selgitus

Kohalikud ameti- vm asutused tuleb kaasata konsulteerimisprotsessi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 24
Põhjendus 9

(9) Odavaid lennuteenuseid pakkuvate 
lennuettevõtjate ilmumise tõttu tuleks neid 
ettevõtjaid teenindavatel lennujaamadel 
lubada kohaldada makse, mis vastavad 
infrastruktuurile ja/või osutatud teenuse 
tasemele, kuna lennuettevõtjatel on 
õigustatud huvi nõuda lennujaamalt 
hinna/kvaliteedi suhtele vastavaid teenuseid. 
Juurdepääs sellisele madalama taseme 
infrastruktuurile või teenustele peaks olema 
siiski avatud kõigile ettevõtjatele, kes 
soovivad neid mittediskrimineerimise 
põhimõttel kasutada. 

(9) Odavaid lennuteenuseid pakkuvate 
lennuettevõtjate ilmumise tõttu tuleks neid 
ettevõtjaid teenindavatel lennujaamadel 
lubada kohaldada makse, mis vastavad 
infrastruktuurile ja/või osutatud teenuse 
tasemele, kuna lennuettevõtjatel on 
õigustatud huvi nõuda lennujaamalt 
hinna/kvaliteedi suhtele vastavaid teenuseid. 
Maksud tuleb kujundada nii, et need 
kajastaksid erinevat kahju, mida teatud 
lennukitüübid kohalikule elanikkonnale 
põhjustavad. Juurdepääs sellisele madalama 
taseme infrastruktuurile või teenustele peaks 
olema siiski avatud kõigile ettevõtjatele, kes 
soovivad neid mittediskrimineerimise 
põhimõttel kasutada. 

Or. de

Selgitus

Eri lennukitüüpide põhjustatav kahju kohalikule elanikkonnale ja ühtlasi teatud 
majandustegevusele (näiteks turismile) on erinev, sõltudes mürakoormusest, süsinikdioksiidist 
ja õhusaastusest ning energiatarbimisest.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Louis Grech and Miloš Koterec

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 9

Odavaid lennuteenuseid pakkuvate 
lennuettevõtjate ilmumise tõttu tuleks neid 
ettevõtjaid teenindavatel lennujaamadel 
lubada kohaldada makse, mis vastavad 
infrastruktuurile ja/või osutatud teenuse 
tasemele, kuna lennuettevõtjatel on 
õigustatud huvi nõuda lennujaamalt 
hinna/kvaliteedi suhtele vastavaid teenuseid. 
Juurdepääs sellisele madalama taseme 
infrastruktuurile või teenustele peaks olema 
siiski avatud kõigile ettevõtjatele, kes 
soovivad neid mittediskrimineerimise 
põhimõttel kasutada. Kui nõudlus ületab 
pakkumist, tuleb juurdepääs otsustada 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel, mille töötab välja 
lennujaama juhtorgan. 

Odavaid lennuteenuseid pakkuvate 
lennuettevõtjate ilmumise tõttu tuleks neid 
ettevõtjaid teenindavatel lennujaamadel 
lubada kohaldada makse, mis vastavad 
infrastruktuurile ja/või osutatud teenuse 
tasemele, kuna lennuettevõtjatel on 
õigustatud huvi nõuda lennujaamalt 
hinna/kvaliteedi suhtele vastavaid teenuseid. 
Juurdepääs sellisele madalama taseme 
infrastruktuurile või teenustele peaks olema 
siiski avatud kõigile ettevõtjatele, kes 
soovivad neid mittediskrimineerimise 
põhimõttel kasutada. Kui nõudlus ületab 
pakkumist, tuleb juurdepääs otsustada 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel, mille töötab välja 
lennujaama juhtorgan. Igasugune 
diferentseerimine ja/või maksude tõstmine 
peab olema läbipaistev, objektiivne ja 
põhinema selgetel kriteeriumitel. 
Diferentseerimist võib käsitleda kui ajendit 
uute liinide avamiseks ja seeläbi abi 
regionaalarengule, eriti piirkondade ja 
saarte osas, mille majandus sõltub suuresti 
turismist, ning ebasoodsate geograafiliste 
ja looduslike tingimustega piirkondade, 
sealhulgas äärepoolseimate piirkondade 
osas.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 26
Põhjendus 9

Odavaid lennuteenuseid pakkuvate 
lennuettevõtjate ilmumise tõttu tuleks neid 
ettevõtjaid teenindavatel lennujaamadel 

Odavaid lennuteenuseid pakkuvate 
lennuettevõtjate ilmumise tõttu tuleks neid 
ettevõtjaid teenindavatel lennujaamadel 
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lubada kohaldada makse, mis vastavad 
infrastruktuurile ja/või osutatud teenuse 
tasemele, kuna lennuettevõtjatel on 
õigustatud huvi nõuda lennujaamalt 
hinna/kvaliteedi suhtele vastavaid teenuseid. 
Juurdepääs sellisele madalama taseme 
infrastruktuurile või teenustele peaks olema 
siiski avatud kõigile ettevõtjatele, kes 
soovivad neid mittediskrimineerimise 
põhimõttel kasutada. Kui nõudlus ületab 
pakkumist, tuleb juurdepääs otsustada 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel, mille töötab välja 
lennujaama juhtorgan.

lubada kohaldada makse, mis vastavad 
infrastruktuurile ja/või osutatud teenuse 
tasemele, kuna lennuettevõtjatel on 
õigustatud huvi nõuda lennujaamalt 
hinna/kvaliteedi suhtele vastavaid teenuseid. 
Juurdepääs sellisele madalama taseme 
infrastruktuurile või teenustele peaks olema 
siiski avatud kõigile ettevõtjatele, kes 
soovivad neid mittediskrimineerimise 
põhimõttel kasutada. Kui nõudlus ületab 
pakkumist, tuleb juurdepääs otsustada 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate
kriteeriumide alusel, mille töötab välja 
lennujaama juhtorgan. Igasugune 
diferentseerimine ja/või maksude tõstmine 
peab olema läbipaistev, objektiivne ja 
põhinema selgetel kriteeriumitel.
Diferentseerimist võib käsitleda kui ajendit 
uute liinide avamiseks; seejuures võidakse 
arvestada piirkondliku ühtekuuluvuse 
põhimõttega ja konkreetsete looduslike 
varjukülgedega, millega äärepoolseimaid 
piirkonnad pidevalt kokku puutuvad. 
Diferentseerimise puhul tuleks arvesse 
võtta ka suurelt osalt turismist sõltuvate 
piirkondade vajadusi.

Or. pt

Selgitus

Muudatus paneb paika diferentseerimisele esitatavad tingimused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 27
Artikli 1 lõige 2

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse igale 
lennujaamale, mis asub asutamislepingu 
sätete kohaldamisalasse kuuluval 
territooriumil ja on avatud äriliseks 
lennuliikluseks ning mille aastane vedude 
maht on üle 1 miljoni reisija või 25 000 
tonni kauba.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse igale 
lennujaamale, mis asub asutamislepingu 
sätete kohaldamisalasse kuuluval 
territooriumil ja on avatud äriliseks 
lennuliikluseks ning mille aastane vedude 
maht moodustab rohkem kui 0,5 % kogu 
ühendusesiseste reisijate arvust arvutatuna 
ühenduse statistilise teabe põhjal.
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Or. en

Selgitus

Direktiivi projekti peab saama kohaldada ka suuremate lennujaamade suhtes. 0,5 % kõigist 
ELi reisijatest on kiiduväärne ettepanek. Antud protsent tuleb siiski arvutada sõltumatule 
Euroopa statistilisele allikale toetudes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 28
Artikli 1 lõige 2

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse igale 
lennujaamale, mis asub asutamislepingu 
sätete kohaldamisalasse kuuluval 
territooriumil ja on avatud äriliseks 
lennuliikluseks ning mille aastane vedude 
maht on üle 1 miljoni reisija või 25 000 
tonni kauba.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse igale 
lennujaamale, mis asub asutamislepingu 
sätete kohaldamisalasse kuuluval 
territooriumil ja on avatud äriliseks 
lennuliikluseks ning mille aastane vedude 
maht on üle 1000 lennu.

Or. de

Selgitus

Direktiiv peab hõlmama piirkondlikke lennujaamu, et need maksuvahendid laekuksid 
riigieelarvesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Louis Grech and Miloš Koterec

Muudatusettepanek 29
Artikli 2 punkt e a (uus)

(e a) tarbija – iga füüsiline või juriidiline 
isik, kes ostab lennujaama kasutajalt 
transporditeenust.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 30
Artikli 4 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et igas 
lennujaamas kehtestatakse seoses 
lennujaamamaksude toimimise ja selliste 
maksude määradega lennujaama juhtorgani 
ja lennujaama kasutajate või lennujaama 
kasutajate esindajate vahelise kohustusliku 
ja korrapärase konsulteerimise kord. Sellised 
konsultatsioonid toimuvad vähemalt kord 
aastas.

1. Liikmesriigid tagavad, et igas 
lennujaamas kehtestatakse seoses 
lennujaamamaksude toimimise ja selliste 
maksude määradega lennujaama juhtorgani, 
lennujaama kasutajate või lennujaama 
kasutajate esindajate ja kohalike 
ametiasutuste vahelise kohustusliku ja 
korrapärase konsulteerimise kord. Sellised 
konsultatsioonid toimuvad vähemalt kord 
aastas.

Or. de

Selgitus

Kohalikud ameti- vm asutused tuleb kaasata konsulteerimisprotsessi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mieczysław Edmund Janowski

Muudatusettepanek 31
Artikli 4 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et igas 
lennujaamas kehtestatakse seoses 
lennujaamamaksude toimimise ja selliste 
maksude määradega lennujaama juhtorgani 
ja lennujaama kasutajate või lennujaama 
kasutajate esindajate vahelise kohustusliku 
ja korrapärase konsulteerimise kord. Sellised 
konsultatsioonid toimuvad vähemalt kord 
aastas.

1. Liikmesriigid tagavad, et igas 
lennujaamas kehtestatakse seoses 
lennujaamamaksude toimimise ja selliste 
maksude määradega lennujaama juhtorgani 
ja lennujaama kasutajate või lennujaama 
kasutajate esindajate vahelise kohustusliku 
ja korrapärase konsulteerimise kord. Sellised 
konsultatsioonid toimuvad siis, kui on kavas 
makse muuta või uusi makse kehtestada, 
igal juhul vähemalt kord aastas.

Or. pl

Selgitus

Tsiviillennundusturg on väga dünaamiline, seepärast oleksid kord kahe aasta tagant aset 
leidvad konsultatsioonid liiga harvad.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 32
Artikli 4 lõige 2

2. Liikmesriigid tagavad, et lennujaama 
juhtorgan kooskõlastab lennujaamamaksude 
süsteemi või maksumäärade muudatused 
võimaluse korral lennujaama kasutajatega. 
Sel eesmärgil esitab lennujaama juhtorgan 
lennujaama kasutajatele mis tahes 
ettepaneku lennujaamamaksude süsteemi või 
lennujaamamaksude määra muutmiseks ning 
kavandatud muudatuste põhjused hiljemalt 4 
kuud enne muudatuste jõustumist. 
Lennujaama kasutaja nõudel arutab 
lennujaama juhtorgan lennujaama 
kasutajatega kavandatud muudatused läbi ja 
arvestab nende seisukohti enne lõpliku 
otsuse tegemist. Lennujaama juhtorgan 
avaldab oma lõpliku otsuse hiljemalt 2 kuud 
enne selle jõustumist. Kui lennujaama 
juhtorgan ja lennujaama kasutajad ei jõua 
seoses kavandatud muudatustega 
kokkuleppele, põhjendab lennujaama 
juhtorgan oma otsust lennujaama kasutajate 
seisukohtade suhtes.

2. Liikmesriigid tagavad, et lennujaama 
juhtorgan kooskõlastab lennujaamamaksude 
süsteemi või maksumäärade muudatused 
võimaluse korral lennujaama kasutajate ja 
kohalike ametiasutustega. Sel eesmärgil 
esitab lennujaama juhtorgan lennujaama 
kasutajatele mis tahes ettepaneku 
lennujaamamaksude süsteemi või 
lennujaamamaksude määra muutmiseks ning 
kavandatud muudatuste põhjused hiljemalt 4 
kuud enne muudatuste jõustumist. 
Lennujaama kasutaja või kohaliku 
ametiasutuse nõudel arutab lennujaama 
juhtorgan lennujaama kasutajate ja kohalike 
ametiasutustega kavandatud muudatused 
läbi ja arvestab nende seisukohti enne 
lõpliku otsuse tegemist. Lennujaama 
juhtorgan avaldab oma lõpliku otsuse 
hiljemalt 2 kuud enne selle jõustumist. Kui 
lennujaama juhtorgan, lennujaama kasutajad 
ja kohalikud ametiasutused ei jõua seoses 
kavandatud muudatustega kokkuleppele, 
põhjendab lennujaama juhtorgan oma otsust 
lennujaama kasutajate seisukohtade suhtes.

Or. de

Selgitus

Kohalikud ameti- vm asutused tuleb kaasata konsulteerimisprotsessi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Louis Grech and Miloš Koterec

Muudatusettepanek 33
Artikli 4 lõige 2

2. Liikmesriigid tagavad, et lennujaama 
juhtorgan kooskõlastab lennujaamamaksude 
süsteemi või maksumäärade muudatused 
võimaluse korral lennujaama kasutajatega. 
Sel eesmärgil esitab lennujaama juhtorgan 

2. Liikmesriigid tagavad, et lennujaama 
juhtorgan kooskõlastab lennujaamamaksude 
süsteemi või maksumäärade muudatused 
võimaluse korral lennujaama kasutajatega. 
Sel eesmärgil esitab lennujaama juhtorgan 
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lennujaama kasutajatele mis tahes 
ettepaneku lennujaamamaksude süsteemi või 
lennujaamamaksude määra muutmiseks ning 
kavandatud muudatuste põhjused hiljemalt 4 
kuud enne muudatuste jõustumist. 
Lennujaama kasutaja nõudel arutab 
lennujaama juhtorgan lennujaama 
kasutajatega kavandatud muudatused läbi ja 
arvestab nende seisukohti enne lõpliku 
otsuse tegemist. Lennujaama juhtorgan 
avaldab oma lõpliku otsuse hiljemalt 2 kuud
enne selle jõustumist. Kui lennujaama 
juhtorgan ja lennujaama kasutajad ei jõua 
seoses kavandatud muudatustega 
kokkuleppele, põhjendab lennujaama 
juhtorgan oma otsust lennujaama kasutajate 
seisukohtade suhtes.

lennujaama kasutajatele mis tahes 
ettepaneku lennujaamamaksude süsteemi või 
lennujaamamaksude määra muutmiseks ning 
kavandatud muudatuste põhjused hiljemalt 4 
kuud enne muudatuste jõustumist. 
Lennujaama kasutaja nõudel arutab 
lennujaama juhtorgan lennujaama 
kasutajatega kavandatud muudatused läbi ja 
arvestab nende seisukohti enne lõpliku 
otsuse tegemist. Lennujaama juhtorgan 
avaldab oma lõpliku otsuse hiljemalt 6 kuud
enne selle jõustumist. Avaldamise 
kriteeriumid määratleb reguleeriv asutus.
Kui lennujaama juhtorgan ja lennujaama 
kasutajad ei jõua seoses kavandatud 
muudatustega kokkuleppele, põhjendab 
lennujaama juhtorgan oma otsust 
lennujaama kasutajate seisukohtade suhtes.

Or. en

Selgitus

Kaks kuud on liiga lühike ajavahemik. See võib valusalt tabada turismist sõltuvaid piirkondi, 
sest reisikorraldajad vajavad enam aega otsusega kohanemiseks, kuna neil tuleb sageli 
saavutada kokkulepped, et pakkuda teenuseid senisel tasemel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mieczysław Edmund Janowski

Muudatusettepanek 34
Artikli 5 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et lennujaama 
juhtorgan annab igale lennujaama kasutajale 
või lennujaama kasutajate esindajatele või 
ühendustele kord aastas teavet osiste kohta, 
mille alusel määratakse kõigi lennujaamas 
kehtestatud maksude suurus.

1. Kui on kavas makse muuta või uusi 
makse kehtestada, kuid igal juhul vähemalt 
kord aastas, tagavad liikmesriigid, et 
lennujaama juhtorgan annab igale 
lennujaama kasutajale või lennujaama 
kasutajate esindajatele või ühendustele 
teavet osiste kohta, mille alusel määratakse 
kõigi lennujaamas kehtestatud maksude 
suurus.

Or. pl
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Selgitus

Kui makse muudetakse harvemini kui kord aastas, võib aeg, mille jooksul lennujaama 
juhtorgan teavet ei väljasta, olla liiga pikk; see oleks ebasoodne uutele lennujaama 
kasutamisest huvitatud ettevõtjatele. Isegi kui korratakse hetkeolukorda puudutavat teavet, 
süvendab see veendumust, et lennujaama juhtorgani tegevus on stabiilne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 35
Artikli 5 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et lennujaama 
juhtorgan annab igale lennujaama kasutajale 
või lennujaama kasutajate esindajatele või 
ühendustele kord aastas teavet osiste kohta, 
mille alusel määratakse kõigi lennujaamas 
kehtestatud maksude suurus.

1. Liikmesriigid tagavad, et lennujaama 
juhtorgan annab igale lennujaama kasutajale 
või lennujaama kasutajate esindajatele või 
ühendustele ja kohalikele ametiasutustele
kord aastas teavet osiste kohta, mille alusel 
määratakse kõigi lennujaamas kehtestatud 
maksude suurus. 

Or. de

Selgitus

Kohalikud ameti- vm asutused tuleb kaasata konsulteerimisprotsessi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 36
Artikli 5 lõige 1 punkt d a (uus)

(d a) Riiklikust toetusest ning muudest 
abirahadest ja toetustest saadavate 
sissetulekute suhe lennujaamamaksudest 
saadavatesse sissetulekutesse;

Or. de

Selgitus

Ausa konkurentsi ja kulude läbipaistvuse tagamiseks tuleb lisaks lennujaama käitajate 
lennujaamamaksudest saadavatele sissetulekutele muu hulgas arvesse võtta ka sissetulekuid 
avaliku sektori vahendeist (näiteks riiklik toetus, abirahad ja muud toetused). See on eriti 
tähtis ELi rahaliste vahendite tõhususe suurendamisel. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Louis Grech and Miloš Koterec

Muudatusettepanek 37
Artikkel 6

Liikmesriigid tagavad, et lennujaama 
juhtorgan konsulteerib lennujaama 
kasutajatega enne uut infrastruktuuri 
käsitlevate projektide kavade lõplikku 
otsustamist.

Liikmesriigid tagavad, et lennujaama 
juhtorgan konsulteerib lennujaama 
kasutajatega enne uut infrastruktuuri 
käsitlevate projektide kavade lõplikku 
otsustamist. Uute maksude kehtestamise 
kriteeriumid peaksid kajastama 
lennujaama põhitegevust, mis võivad 
mõjutada lennujaama kasutajaid ja 
tarbijaid. Mahu suurendamise 
eelrahastamine on lubatud vaid 
erandjuhul ning lennujaama kasutajate 
täieliku nõusoleku korral.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 38
Artikli 8 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et võimaldada lennujaama juhtorganil muuta 
konkreetsete lennujaamateenuste, 
terminalide või terminalide osade kvaliteeti 
ja ulatust, et pakkuda sihtotstarbelisi 
teenuseid või eriotstarbelist terminali või 
terminali osa. Lennujaamamaksude suurust 
võib diferentseerida vastavalt selliste 
teenuste kvaliteedile ja ulatusele.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et võimaldada lennujaama juhtorganil muuta 
konkreetsete lennujaamateenuste, 
terminalide või terminalide osade kvaliteeti 
ja ulatust, et pakkuda sihtotstarbelisi 
teenuseid või eriotstarbelist terminali või 
terminali osa ning seeläbi tagada avaliku 
teenuse kohustuse täitmine.
Lennujaamamaksude suurust võib 
diferentseerida vastavalt selliste teenuste 
kvaliteedile ja ulatusele ning tagada, et 
kõigil tarbijatel on juurdepääs teenustele 
asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 
märgitud piirkondades.

Or. pt

Selgitus

Muudatusega soovitakse tagada avaliku teenuse kohustuste täitmine ning äärepoolseimate 
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piirkondade puhul kõigile tarbijatele ligipääs antud liiklusvahendile seoses saarte eriti suure 
kaugusega maismaast ja seetõttu nende sõltuvusega lennuliiklusest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 39
Artikli 8 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid ja kohalikud 
ametiasutused võtavad kasutusele meetmed 
erinevate maksude väljatöötamiseks 
lennukitüübist lähtuvalt, arvestades nende 
mürakoormust, süsinikdioksiidi heitkogust, 
kohaliku õhu saastust ja energiatarbimist. 
Mürakoormuse hindamisel tuleb arvestada 
ajaliste teguritega (päevane, õhtune, öine 
müraindeks). 

Or. de

Selgitus

Eri lennukitüüpide põhjustatav kahju kohalikule elanikkonnale ja ühtlasi teatud 
majandustegevusele (näiteks turismile) on erinev, sõltudes mürakoormusest, süsinikdioksiidist 
ja õhusaastusest ning energiatarbimisest. Mürakoormuse hindamisel tuleb arvestada ajaliste 
iseärasustega lähtuvalt müra käsitlevast direktiivist 2002/49/EÜ.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Louis Grech and Miloš Koterec

Muudatusettepanek 40
Artikli 8 lõige 2

2. Liikmesriigid tagavad, et igal lennujaama 
kasutajal, kes soovib kasutada 
sihtotstarbelisi teenuseid või eriotstarbelist 
terminali või terminali osa, on juurdepääs 
kõnealustele teenustele ja terminalile või 
terminali osale.

2. Liikmesriigid tagavad 
mittediskrimineerimise seeläbi, et igal 
lennujaama kasutajal, kes soovib kasutada 
sihtotstarbelisi teenuseid või eriotstarbelist 
terminali või terminali osa, on juurdepääs 
kõnealustele teenustele ja terminalile või 
terminali osale. Maksud peaksid põhinema 
miinimumnõuetel võrdse hinnakujunduse 
puhul, sõltumatult sellest, millist terminali 
kasutatakse – kooskõlas põhimõttega „üks 
lennujaam, üks tasu”.



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

ET

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Louis Grech and Miloš Koterec

Muudatusettepanek 41
Artikli 10 lõige 5

5. Sõltumatu reguleeriv asutus avaldab oma 
tegevuse kohta aastaaruande.

5. Sõltumatu reguleeriv asutus avaldab iga 
aasta esimesel kuul oma tegevuse kohta 
aastaaruande. Asutus peaks aruande tegema 
kättesaadavaks lennujaama kasutajatele, 
Euroopa Komisjonile ja üldsusele.

Or. en


