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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Louis Grech ja Miloš Koterec

Tarkistus 14
Johdanto-osan 2 kappale

(2) On tarpeen vahvistaa yhteiset puitteet, 
joissa säännellään lentoasemamaksujen 
keskeisiä tekijöitä ja sitä, miten nämä 
maksut asetetaan. Tällaisten puitteiden 
puuttuminen voi vaarantaa lentoaseman 
pitäjien ja sen käyttäjien välisten suhteiden 
perusvaatimusten noudattamisen.

(2) On tarpeen vahvistaa yhteiset puitteet, 
joissa säännellään lentoasemamaksujen 
keskeisiä tekijöitä ja sitä, miten nämä 
maksut asetetaan. Tällaisten puitteiden 
puuttuminen voi vaarantaa lentoaseman 
pitäjien ja sen käyttäjien välisten suhteiden 
perusvaatimusten noudattamisen. Kyseisissä 
puitteissa olisi tunnustettava lentoasemien 
merkitys aluekehitykselle, erityisesti 
alueilla, jotka ovat erittäin riippuvaisia 
matkailusta, sekä alueilla, jotka kärsivät 
maantieteellisistä ja luonnonoloista 
johtuvista haittatekijöistä, kuten 
syrjäisimmillä alueilla ja saarilla.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 15
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Syrjäisimmillä alueilla näissä 
yhteisissä puitteissa, joissa säännellään 
lentoasemamaksujen keskeisiä tekijöitä ja 
sitä, miten nämä maksut asetetaan, on 
EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan määräysten mukaisesti otettava 
huomioon kyseisten alueiden pysyvät 
rajoitukset sekä toimien ja poliittisten 
strategioiden tarvittava mukauttaminen.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper

Tarkistus 16
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Lentoasemat, lentoyhtiöt ja vastaavat 
infrastruktuurit edistävät omalta osaltaan 
merkittävästi sosiaalista ja taloudellista 
yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa, 
sillä ne kytkevät alueita toisiinsa, luovat 
työpaikkoja ja houkuttelevat yrityksiä.

Or. de

Perustelu

Lentoasemat ja lentoyhtiöt ovat lisäarvon tuotannon kaksi päätekijää lentoliikennealalla ja 
edistävät omalta osaltaan kehitystä EU:ssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Markus Pieper

Tarkistus 17
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

(2 b) Olisi solmittava julkisten 
viranomaisten, lentoyhtiöiden ja 
alueellisten lentoasemien 
kumppanuussopimuksia, jotta voidaan 
kehittää aluetta, jolla lentoasema sijaitsee, 
ja luoda yhdessä kaupallista toimintaa.

Or. de

Perustelu

Aluekehityssuunnitelmien laatimiseksi kansallisten viranomaisten on tunnettava 
lentoasemansa tarkka tilanne. Tästä syystä olisi solmittava julkisten viranomaisten ja 
alueellisten lentoasemien kumppanuussopimuksia, jotta voidaan kehittää aluetta ja luoda 
yhteistä kaupallista toimintaa. Lentoasemien lisäksi lentoyhtiöt ovat lisäarvon tuotannon 
toinen päätekijä lentoliikennealalla. Tästä syystä kumppanuussopimuksia olisi solmittava 
myös lentoyhtiöiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 18
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Lentoasemat edistävät merkittävästi 
unionin sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, sillä ne 
yhdistävät alueita, luovat työpaikkoja ja 
houkuttelevat yrityksiä.

Or. pl

Perustelu

Asianmukainen lentoasemaverkosto hyödyttää paitsi unionin sosiaalista ja taloudellista myös 
alueellista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa.



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

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 19
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

(2 b) Olisi solmittava eri paikallisyhteisöjen 
ja alueellisten lentoasemien välisiä 
kumppanuussopimuksia, jotta voitaisiin 
tukea aluetta, jolla lentoasema sijaitsee, ja 
kehittää yhteisiä taloudellista toimintaa.

Or. pl

Perustelu

"Taloudellinen toiminta" on käsitteenä laajempi "kaupallinen toiminta", sillä lentoasemien 
ympäristöön syntyy usein tiede/tekniikkapuistoja, joissa muut, lentoasemien kanssa 
välittömässä yhteistyössä toimivat yritykset käynnistävät toimintansa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 20
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Lentoasemien pitäjien tulojen kehys 
on vahvistettu yhteisön suuntaviivoissa 
lentoasemien rahoittamisesta ja 
alueellisilta lentoasemilta liikennöivien 
lentoyhtiöiden toiminnan aloittamista 
koskevasta valtiontuesta1.
-------------------------------------------------
1 EUVL C 312, 9.12.2005, s. 1.

Or. de

Perustelu

Reilun kilpailun ja todellisten kustannusten varmistamiseksi lentoasemien pitäjien 
lentoasemamaksuista saamien tulojen lisäksi on otettava huomioon myös mm. julkisista 
varoista saadut tulot (esim. valtiontuet ja muut tuet). Tämä on erityisen tärkeää, jotta voidaan 
parantaa EU:n rahoitusvälineiden tehokkuutta. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Louis Grech ja Miloš Koterec 

Tarkistus 21
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Lentoasemamaksujen olisi oltava 
syrjimättömiä. Olisi säädettävä lentoaseman 
pitäjien ja käyttäjien välistä säännöllistä 
kuulemista koskevasta pakollisesta 
menettelystä, jossa kummallakin osapuolella 
on mahdollisuus vedota riippumattomaan 
sääntelyviranomaiseen, jos lentoaseman 
käyttäjät vastustavat lentoasemamaksuja 
koskevaa päätöstä tai maksujärjestelmän 
muutosta.

(5) Lentoasemamaksujen olisi oltava 
syrjimättömiä ja noudatettava todellisia 
kustannuksia.  Olisi säädettävä lentoaseman 
pitäjien ja käyttäjien välistä säännöllistä 
kuulemista koskevasta pakollisesta 
menettelystä, jossa kummallakin osapuolella 
on mahdollisuus vedota riippumattomaan 
sääntelyviranomaiseen, jos lentoaseman 
käyttäjät vastustavat lentoasemamaksuja 
koskevaa päätöstä tai maksujärjestelmän 
muutosta. Riippumattoman 
sääntelyviranomaisen täsmälliset 
toimivaltuudet olisi määriteltävä selkeästi, 
erityisesti mahdolliset valtuudet määrätä 
rangaistuksia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 22
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Lentoasemamaksujen olisi oltava 
syrjimättömiä. Olisi säädettävä lentoaseman 
pitäjien ja käyttäjien välistä säännöllistä 
kuulemista koskevasta pakollisesta 
menettelystä, jossa kummallakin osapuolella 
on mahdollisuus vedota riippumattomaan 
sääntelyviranomaiseen, jos lentoaseman 
käyttäjät vastustavat lentoasemamaksuja 
koskevaa päätöstä tai maksujärjestelmän 
muutosta.

(5) Lentoasemamaksujen olisi oltava 
syrjimättömiä.  Olisi säädettävä lentoaseman 
pitäjien, käyttäjien ja paikallisten 
viranomaisten välistä säännöllistä 
kuulemista koskevasta pakollisesta 
menettelystä, jossa kummallakin osapuolella 
on mahdollisuus vedota riippumattomaan 
sääntelyviranomaiseen, jos lentoaseman 
käyttäjät vastustavat lentoasemamaksuja 
koskevaa päätöstä tai maksujärjestelmän 
muutosta.

Or. de

Perustelu

Paikallisviranomaiset tai -yhteisöt on otettava mukaan kuulemismenettelyyn.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 23
Johdanto-osan 7 kappale

(7) On välttämätöntä, että lentoaseman 
käyttäjät saavat lentoaseman pitäjältä 
säännöllisesti tietoja siitä, miten ja millä 
perusteilla lentoasemamaksut lasketaan. 
Tällainen avoimuus antaisi lentoaseman 
pitäjälle käsityksen lentoasemalle 
aiheutuvista kustannuksista ja lentoaseman 
investointien tuottavuudesta. Jotta 
lentoasematoiminnan harjoittaja voisi 
kunnolla arvioida tulevia 
investointitarpeitaan, lentoaseman käyttäjien 
olisi hyvissä ajoin annettava lentoaseman 
pitäjän käyttöön kaikki toimintaansa 
koskevat ennusteet sekä tiedot 
kehittämishankkeistaan ja erityisistä 
tarpeistaan ja toiveistaan.

(7) On välttämätöntä, että lentoaseman 
käyttäjät ja paikalliset viranomaiset saavat 
lentoaseman pitäjältä säännöllisesti tietoja 
siitä, miten ja millä perusteilla 
lentoasemamaksut lasketaan.  Tällainen 
avoimuus antaisi lentoaseman pitäjälle ja 
paikallisille viranomaisille käsityksen 
lentoasemalle aiheutuvista kustannuksista ja 
lentoaseman investointien tuottavuudesta.  
Jotta lentoasematoiminnan harjoittaja voisi 
kunnolla arvioida tulevia 
investointitarpeitaan, lentoaseman käyttäjien 
olisi hyvissä ajoin annettava lentoaseman 
pitäjän käyttöön kaikki toimintaansa 
koskevat ennusteet sekä tiedot 
kehittämishankkeistaan ja erityisistä 
tarpeistaan ja toiveistaan.

Or. de

Perustelu

Paikallisviranomaiset tai -yhteisöt on otettava mukaan kuulemismenettelyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 24
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Viime aikoina markkinoille on tullut 
lentoliikenteen harjoittajia, jotka tarjoavat 
lentoliikennepalveluja alhaisin kustannuksin. 
Näiden lentoliikenteen harjoittajien 
käyttämien lentoasemien olisi voitava 
soveltaa maksuja, jotka vastaavat tarjottua 
infrastruktuuria ja/tai palvelun tasoa, koska 
lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus 
edellyttää, että lentoaseman tarjoamien 
palvelujen hinta vastaa niiden laatua. 
Mahdollisuus tällaiseen supistettuun 
infrastruktuurin tai palvelujen käyttöön olisi 

(9) Viime aikoina markkinoille on tullut 
lentoliikenteen harjoittajia, jotka tarjoavat 
lentoliikennepalveluja alhaisin kustannuksin. 
Näiden lentoliikenteen harjoittajien 
käyttämien lentoasemien olisi voitava 
soveltaa maksuja, jotka vastaavat tarjottua 
infrastruktuuria ja/tai palvelun tasoa, koska 
lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus 
edellyttää, että lentoaseman tarjoamien 
palvelujen hinta vastaa niiden laatua.  
Maksut on määrättävä sen mukaan, kuinka 
suuren haitan eri lentokonetyypit 
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kuitenkin annettava syrjimättä kaikille 
lentoliikenteen harjoittajille, jotka sitä 
haluavat. Jos kysyntä ylittää tarjonnan, 
käyttöoikeus on määriteltävä objektiivisin ja 
syrjimättömin perustein, jotka lentoaseman 
pitäjä vahvistaa.

aiheuttavat paikallisväestölle. 
Mahdollisuus tällaiseen supistettuun 
infrastruktuurin tai palvelujen käyttöön olisi 
kuitenkin annettava syrjimättä kaikille 
lentoliikenteen harjoittajille, jotka sitä 
haluavat.  Jos kysyntä ylittää tarjonnan, 
käyttöoikeus on määriteltävä objektiivisin ja 
syrjimättömin perustein, jotka lentoaseman 
pitäjä vahvistaa.

Or. de

Perustelu

Eri lentokonetyypeistä paikallisväestölle ja tietyille taloudellisille toiminnoille (esim. 
matkailulle), aiheutuvat haitat, esim. meluhaitat, hiilidioksidipäästöt, ilman pilaantuminen ja 
energiankulutus, vaihtelevat. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Louis Grech ja Miloš Koterec

Tarkistus 25
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Viime aikoina markkinoille on tullut 
lentoliikenteen harjoittajia, jotka tarjoavat 
lentoliikennepalveluja alhaisin kustannuksin. 
Näiden lentoliikenteen harjoittajien 
käyttämien lentoasemien olisi voitava 
soveltaa maksuja, jotka vastaavat tarjottua 
infrastruktuuria ja/tai palvelun tasoa, koska 
lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus 
edellyttää, että lentoaseman tarjoamien 
palvelujen hinta vastaa niiden laatua. 
Mahdollisuus tällaiseen supistettuun 
infrastruktuurin tai palvelujen käyttöön olisi 
kuitenkin annettava syrjimättä kaikille 
lentoliikenteen harjoittajille, jotka sitä 
haluavat. Jos kysyntä ylittää tarjonnan, 
käyttöoikeus on määriteltävä objektiivisin ja 
syrjimättömin perustein, jotka lentoaseman 
pitäjä vahvistaa.

(9) Viime aikoina markkinoille on tullut 
lentoliikenteen harjoittajia, jotka tarjoavat 
lentoliikennepalveluja alhaisin kustannuksin. 
Näiden lentoliikenteen harjoittajien 
käyttämien lentoasemien olisi voitava 
soveltaa maksuja, jotka vastaavat tarjottua 
infrastruktuuria ja/tai palvelun tasoa, koska 
lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus 
edellyttää, että lentoaseman tarjoamien 
palvelujen hinta vastaa niiden laatua. 
Mahdollisuus tällaiseen supistettuun 
infrastruktuurin tai palvelujen käyttöön olisi 
kuitenkin annettava syrjimättä kaikille 
lentoliikenteen harjoittajille, jotka sitä 
haluavat. Jos kysyntä ylittää tarjonnan, 
käyttöoikeus on määriteltävä objektiivisin ja 
syrjimättömin perustein, jotka lentoaseman 
pitäjä vahvistaa. Erisuuruisten maksujen 
ja/tai maksuihin tehtävien korotusten on 
perustuttava avoimiin, objektiivisiin ja 
selkeisiin arviointiperusteisiin.  
Erisuuruisten maksujen voidaan katsoa 
houkuttavan avaamaan uusia reittejä ja 
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edistävän näin aluekehitystä, erityisesti 
sellaisilla alueilla ja saarilla, joiden talous 
on erittäin riippuvainen matkailusta, sekä 
alueilla, jotka kärsivät maantieteellisistä ja 
luonnonoloista johtuvista haittatekijöistä, 
syrjäisimmät alueet mukaan luettuina. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 26
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Viime aikoina markkinoille on tullut 
lentoliikenteen harjoittajia, jotka tarjoavat 
lentoliikennepalveluja alhaisin kustannuksin. 
Näiden lentoliikenteen harjoittajien 
käyttämien lentoasemien olisi voitava 
soveltaa maksuja, jotka vastaavat tarjottua 
infrastruktuuria ja/tai palvelun tasoa, koska 
lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus 
edellyttää, että lentoaseman tarjoamien 
palvelujen hinta vastaa niiden laatua. 
Mahdollisuus tällaiseen supistettuun 
infrastruktuurin tai palvelujen käyttöön olisi 
kuitenkin annettava syrjimättä kaikille 
lentoliikenteen harjoittajille, jotka sitä 
haluavat. Jos kysyntä ylittää tarjonnan, 
käyttöoikeus on määriteltävä objektiivisin ja 
syrjimättömin perustein, jotka lentoaseman 
pitäjä vahvistaa.

(9) Viime aikoina markkinoille on tullut 
lentoliikenteen harjoittajia, jotka tarjoavat 
lentoliikennepalveluja alhaisin kustannuksin. 
Näiden lentoliikenteen harjoittajien 
käyttämien lentoasemien olisi voitava 
soveltaa maksuja, jotka vastaavat tarjottua 
infrastruktuuria ja/tai palvelun tasoa, koska 
lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus 
edellyttää, että lentoaseman tarjoamien 
palvelujen hinta vastaa niiden laatua. 
Mahdollisuus tällaiseen supistettuun 
infrastruktuurin tai palvelujen käyttöön olisi 
kuitenkin annettava syrjimättä kaikille 
lentoliikenteen harjoittajille, jotka sitä 
haluavat. Jos kysyntä ylittää tarjonnan, 
käyttöoikeus on määriteltävä objektiivisin ja 
syrjimättömin perustein, jotka lentoaseman 
pitäjä vahvistaa. Erisuuruisten 
lentoasemamaksujen ja/tai maksuihin 
tehtävien korotusten on perustuttava 
avoimiin, objektiivisiin ja selkeisiin 
arviointiperusteisiin. Erisuuruiset maksut 
voivat toimia houkuttimina uusien reittien 
avaamiseen, ja niissä voidaan ottaa 
huomioon alueellinen koheesio ja erityiset 
luonnonhaitat, joista syrjäisimmät alueet 
kärsivät jatkuvasti. Erisuuruisia maksuja 
määrättäessä olisi otettava huomioon myös 
pääasiassa matkailusta riippuvaisten 
alueiden tarpeet.

Or. pt
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Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan perusteet erisuuruisten maksujen määräämiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 27
1 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
perustamissopimuksen määräysten 
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla 
sijaitseviin lentoasemiin, joilla voidaan 
harjoittaa kaupallista liikennettä ja joiden 
vuotuinen liikennemäärä on enemmän kuin 
miljoona matkustajaa tai 25 000 tonnia 
rahtia.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
perustamissopimuksen määräysten 
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla 
sijaitseviin lentoasemiin, joilla voidaan 
harjoittaa kaupallista liikennettä ja joiden 
vuotuinen liikennemäärä on enemmän kuin 
0,5 prosenttia unionin sisäisestä 
matkustajaliikennemäärästä, joka 
lasketaan yhteisön tilastotietojen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Ehdotettua direktiiviä on voitava soveltaa suuriin lentoasemiin. 0,5 prosenttia EU:n 
matkustajista yhteensä on hyvä ehdotus. Prosenttiosuus on kuitenkin laskettava 
riippumattoman eurooppalaisen tilastolähteen perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 28
1 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
perustamissopimuksen määräysten 
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla 
sijaitseviin lentoasemiin, joilla voidaan 
harjoittaa kaupallista liikennettä ja joiden 
vuotuinen liikennemäärä on enemmän kuin 
miljoona matkustajaa tai 25 000 tonnia 
rahtia.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
perustamissopimuksen määräysten 
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla 
sijaitseviin lentoasemiin, joilla voidaan 
harjoittaa kaupallista liikennettä ja joiden 
vuotuinen liikennemäärä on enemmän kuin 
1 000 lentoa.

Or. de
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Perustelu

Alueelliset lentoasemat on sisällytettävä direktiivin soveltamisalaan, jotta valtiontaloudet 
saavat mahdollisuuden käyttää maksuvälinettä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Louis Grech ja Miloš Koterec

Tarkistus 29
2 artiklan e a kohta (uusi)

(e a) 'kuluttajalla' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka ostaa kuljetuspalvelun 
lentokentän käyttäjältä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 30
4 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kullakin lentoasemalla otetaan käyttöön 
pakollinen menettely, jonka mukaisesti 
lentoaseman pitäjä ja lentoaseman käyttäjät 
tai näiden edustajat kuulevat säännöllisesti 
toisiaan lentoasemamaksujärjestelmän 
toiminnasta ja maksujen tasosta. Tällainen 
kuuleminen on järjestettävä vähintään kerran 
vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kullakin lentoasemalla otetaan käyttöön 
pakollinen menettely, jonka mukaisesti 
lentoaseman pitäjä ja lentoaseman käyttäjät 
tai näiden edustajat ja paikalliset 
viranomaiset kuulevat säännöllisesti toisiaan 
lentoasemamaksujärjestelmän toiminnasta ja 
maksujen tasosta. Tällainen kuuleminen on 
järjestettävä vähintään kerran vuodessa.

Or. de

Perustelu

Paikallisviranomaiset tai -yhteisöt on otettava mukaan kuulemismenettelyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 31
4 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 



AM\672825FI.doc 11/16 PE 390.743v01-00

FI

kullakin lentoasemalla otetaan käyttöön 
pakollinen menettely, jonka mukaisesti 
lentoaseman pitäjä ja lentoaseman käyttäjät 
tai näiden edustajat kuulevat säännöllisesti 
toisiaan lentoasemamaksujärjestelmän 
toiminnasta ja maksujen tasosta. Tällainen 
kuuleminen on järjestettävä vähintään kerran 
vuodessa.

kullakin lentoasemalla otetaan käyttöön 
pakollinen menettely, jonka mukaisesti 
lentoaseman pitäjä ja lentoaseman käyttäjät 
tai näiden edustajat kuulevat säännöllisesti 
toisiaan lentoasemamaksujärjestelmän 
toiminnasta ja maksujen tasosta. Tällainen 
kuuleminen on järjestettävä maksujen 
tarkistamista tai uusien maksujen 
käyttöönottoa suunniteltaessa, joka 
tapauksessa vähintään kerran vuodessa.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksen perustelu ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 32
4 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoasemamaksujärjestelmän tai maksujen 
tason muutokset tehdään lentoaseman 
pitäjän ja lentoaseman käyttäjien yhteisellä 
sopimuksella aina, kun se on mahdollista. 
Tätä varten lentoaseman pitäjän on 
toimitettava lentoaseman käyttäjille kaikki 
ehdotukset lentoasemamaksujärjestelmän tai 
lentoasemamaksujen tason muuttamiseksi 
sekä tiedot ehdotettujen muutosten syistä 
viimeistään neljä kuukautta ennen muutosten 
voimaantuloa. Jos kuka tahansa lentoaseman 
käyttäjistä sitä pyytää, lentoaseman pitäjän 
on järjestettävä ehdotetuista muutoksista 
lentoaseman käyttäjien kuuleminen ja 
otettava näiden näkemykset huomioon ennen 
lopullisen päätöksen tekemistä. 
Lentoaseman pitäjän on julkaistava 
lopullinen päätöksensä viimeistään kaksi 
kuukautta ennen sen voimaantuloa. 
Lentoaseman pitäjän on perusteltava 
lentoaseman käyttäjien näkemyksiä koskeva 
päätöksensä, jos ehdotetuista muutoksista ei 
päästä sopimukseen lentoaseman pitäjän ja 

2. 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoasemamaksujärjestelmän tai maksujen 
tason muutokset tehdään lentoaseman 
pitäjän, lentoaseman käyttäjien ja 
paikallisten viranomaisten yhteisellä 
sopimuksella aina, kun se on mahdollista. 
Tätä varten lentoaseman pitäjän on 
toimitettava lentoaseman käyttäjille kaikki 
ehdotukset lentoasemamaksujärjestelmän tai 
lentoasemamaksujen tason muuttamiseksi 
sekä tiedot ehdotettujen muutosten syistä 
viimeistään neljä kuukautta ennen muutosten 
voimaantuloa. Jos kuka tahansa lentoaseman 
käyttäjistä tai jokin paikallinen 
viranomainen sitä pyytää, lentoaseman 
pitäjän on järjestettävä ehdotetuista 
muutoksista lentoaseman käyttäjien ja 
paikallisten viranomaisten kuuleminen ja 
otettava näiden näkemykset huomioon ennen 
lopullisen päätöksen tekemistä. 
Lentoaseman pitäjän on julkaistava 
lopullinen päätöksensä viimeistään kaksi 
kuukautta ennen sen voimaantuloa. 
Lentoaseman pitäjän on perusteltava 
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lentoaseman käyttäjien välillä. lentoaseman käyttäjien näkemyksiä koskeva 
päätöksensä, jos ehdotetuista muutoksista ei 
päästä sopimukseen lentoaseman pitäjän,
lentoaseman käyttäjien ja paikallisten 
viranomaisten välillä.

Or. de

Perustelu

Paikallisviranomaiset tai -yhteisöt on otettava mukaan kuulemismenettelyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Louis Grech ja Miloš Koterec

Tarkistus 33
4 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoasemamaksujärjestelmän tai maksujen 
tason muutokset tehdään lentoaseman 
pitäjän ja lentoaseman käyttäjien yhteisellä 
sopimuksella aina, kun se on mahdollista. 
Tätä varten lentoaseman pitäjän on 
toimitettava lentoaseman käyttäjille kaikki 
ehdotukset lentoasemamaksujärjestelmän tai 
lentoasemamaksujen tason muuttamiseksi 
sekä tiedot ehdotettujen muutosten syistä 
viimeistään neljä kuukautta ennen muutosten 
voimaantuloa. Jos kuka tahansa lentoaseman 
käyttäjistä sitä pyytää, lentoaseman pitäjän 
on järjestettävä ehdotetuista muutoksista 
lentoaseman käyttäjien kuuleminen ja 
otettava näiden näkemykset huomioon ennen 
lopullisen päätöksen tekemistä. 
Lentoaseman pitäjän on julkaistava 
lopullinen päätöksensä viimeistään kaksi 
kuukautta ennen sen voimaantuloa. 
Lentoaseman pitäjän on perusteltava 
lentoaseman käyttäjien näkemyksiä koskeva 
päätöksensä, jos ehdotetuista muutoksista ei 
päästä sopimukseen lentoaseman pitäjän ja 
lentoaseman käyttäjien välillä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoasemamaksujärjestelmän tai maksujen 
tason muutokset tehdään lentoaseman 
pitäjän ja lentoaseman käyttäjien yhteisellä 
sopimuksella aina, kun se on mahdollista. 
Tätä varten lentoaseman pitäjän on 
toimitettava lentoaseman käyttäjille kaikki 
ehdotukset lentoasemamaksujärjestelmän tai 
lentoasemamaksujen tason muuttamiseksi 
sekä tiedot ehdotettujen muutosten syistä 
viimeistään neljä kuukautta ennen muutosten 
voimaantuloa. Jos kuka tahansa lentoaseman 
käyttäjistä sitä pyytää, lentoaseman pitäjän 
on järjestettävä ehdotetuista muutoksista 
lentoaseman käyttäjien kuuleminen ja 
otettava näiden näkemykset huomioon ennen 
lopullisen päätöksen tekemistä. 
Lentoaseman pitäjän on julkaistava 
lopullinen päätöksensä viimeistään kuusi
kuukautta ennen sen voimaantuloa. 
Sääntelyviranomaisen on vahvistettava 
julkaisemista koskevat perusteet. 
Lentoaseman pitäjän on perusteltava 
lentoaseman käyttäjien näkemyksiä koskeva 
päätöksensä, jos ehdotetuista muutoksista ei 
päästä sopimukseen lentoaseman pitäjän ja 
lentoaseman käyttäjien välillä.

Or. en
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Perustelu

Kahden kuukauden määräaika on liian lyhyt. Tällä saattaisi olla huomattavat vaikutukset 
matkailusta riippuvaisiin alueisiin, sillä matkanjärjestäjät tarvitsevat pidemmän ajan 
päätökseen sopeutuakseen, koska niiden on usein tehtävä palvelusopimukset hyvissä ajoin.  

Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski

Tarkistus 34
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoaseman pitäjä antaa kullekin 
lentoaseman käyttäjälle tai näiden edustajille 
tai organisaatioille vuosittain tiedot 
tekijöistä, joiden perusteella kaikkien 
lentoasemalla perittävien maksujen taso on 
määritelty. Näihin tietoihin on sisällyttävä 
vähintään seuraavat:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoaseman pitäjä antaa kullekin 
lentoaseman käyttäjälle tai näiden edustajille 
tai organisaatioille maksujen tarkistamista 
tai uusien maksujen käyttöönottoa 
suunniteltaessa, joka tapauksessa 
vähintään kerran vuodessa, tiedot 
tekijöistä, joiden perusteella kaikkien 
lentoasemalla perittävien maksujen taso on 
määritelty. Näihin tietoihin on sisällyttävä 
vähintään seuraavat:

Or. pl

Perustelu

Jos maksuja tarkistettaisiin harvemmin kuin kerran vuodessa, aika, jona lentoaseman 
pitäjältä ei saada tietoja, voisi olla liian pitkä, mikä olisi epäedullista lentoaseman käytöstä 
kiinnostuneille uusille markkinatoimijoille. Myös siinä tapauksessa, että tilanne säilyy 
ennallaan, saadaan varmuus siitä, että lentoaseman pitäjän toiminta jatkuu vakaana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 35
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoaseman pitäjä antaa kullekin 
lentoaseman käyttäjälle tai näiden edustajille 
tai organisaatioille vuosittain tiedot 
tekijöistä, joiden perusteella kaikkien 
lentoasemalla perittävien maksujen taso on 
määritelty. Näihin tietoihin on sisällyttävä 
vähintään seuraavat:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoaseman pitäjä antaa kullekin 
lentoaseman käyttäjälle tai näiden edustajille 
tai organisaatioille ja paikallisille 
viranomaisille vuosittain tiedot tekijöistä, 
joiden perusteella kaikkien lentoasemalla 
perittävien maksujen taso on määritelty.  
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Or. de

Perustelu

Paikallisviranomaiset tai -yhteisöt on otettava mukaan kuulemismenettelyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 36
5 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

(d a) valtiontuista ja muista tuista saadut 
tulot suhteessa lentoasemamaksuista 
saatuihin tuloihin;

Or. de

Perustelu

Reilun kilpailun ja todellisten kustannusten varmistamiseksi lentoasemien pitäjien 
lentoasemamaksuista saamien tulojen lisäksi on otettava huomioon myös mm. julkisista 
varoista saadut tulot (esim. valtiontuet ja muut tuet). Tämä on erityisen tärkeää, jotta voidaan 
parantaa EU:n rahoitusvälineiden tehokkuutta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Louis Grech ja Miloš Koterec

Tarkistus 37
6 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoaseman pitäjä kuulee lentoaseman 
käyttäjiä ennen uusia 
infrastruktuurihankkeita koskevien 
lopullisten suunnitelmien tekemistä. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoaseman pitäjä kuulee lentoaseman 
käyttäjiä ennen uusia 
infrastruktuurihankkeita koskevien 
lopullisten suunnitelmien tekemistä. 
Uusien maksujen käyttöönottoa 
koskevien ehtojen olisi noudatettava 
lentoaseman ydintoimintoja, joilla 
saattaa olla vaikutusta lentoaseman 
käyttäjiin ja kuluttajiin. Kapasiteetin 
lisäämisen ennakkorahoitus sallitaan 
ainoastaan poikkeustapauksissa ja 
lentoaseman käyttäjien täydellä 
suostumuksella.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emanuel Jardim Fernandes

Tarkistus 38
8 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta lentoaseman pitäjä voi 
vaihdella tiettyjen lentoasemapalvelujen 
laatua ja laajuutta tai tarjota erilaatuisia ja 
-kokoisia terminaaleja tai terminaalien osia, 
kun se haluaa tarjota räätälöityjä palveluja 
taikka varata terminaalin tai terminaalin 
osan tietylle käyttäjälle. 
Lentoasemamaksujen taso voidaan 
suhteuttaa tällaisten palvelujen laatuun ja 
laajuuteen.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta lentoaseman pitäjä voi 
vaihdella tiettyjen lentoasemapalvelujen 
laatua ja laajuutta tai tarjota erilaatuisia ja 
-kokoisia terminaaleja tai terminaalien osia, 
kun se haluaa tarjota räätälöityjä palveluja 
taikka varata terminaalin tai terminaalin 
osan tietylle käyttäjälle ja täyttää näin 
julkisia palveluja koskevat velvoitteensa. 
Lentoasemamaksujen taso voidaan 
suhteuttaa tällaisten palvelujen laatuun ja 
laajuuteen ja niillä voidaan varmistaa, että 
palvelut ovat kaikkien kuluttajien saatavilla
EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilla alueilla.

Or. pt

Perustelu

Tarkistuksella pyritään takaamaan julkisia palveluja koskevien velvoitteiden täyttyminen sekä 
varmistamaan, että kaikilla kuluttajilla on syrjäisimmillä alueilla mahdollisuus käyttää tätä 
liikennemuotoa, sillä nämä saaret sijaitsevat erityisen kaukana mantereesta ja ovat tämän 
vuoksi riippuvaisia lentoliikenteestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Schroedter

Tarkistus 39
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden ja 
paikallisviranomaisten on toteutettava 
toimia määrätäkseen eri lentokonetyypeille 
erisuuruiset maksut niiden aiheuttamien 
meluhaittojen, hiilidioksidipäästöjen, 
paikallisen ilman pilaantumisen ja 
energiankulutuksen mukaisesti. 
Meluhaittoja arvioitaessa on otettava 
huomioon ajalliset näkökohdat (päivä-ilta-
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yömeluindikaattori). 

Or. de

Perustelu

Eri lentokonetyypeistä paikallisväestölle ja tietyille taloudellisille toiminnoille (esim. 
matkailulle), aiheutuvat haitat, esim. meluhaitat, hiilidioksidipäästöt, ilman pilaantuminen ja 
energiankulutus, vaihtelevat.  Meluhaittoja arvioitaessa on otettava huomioon ajalliset 
näkökohdat ympäristömelusta annetun direktiivin 2002/49/EY rajausten mukaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Louis Grech ja Miloš Koterec

Tarkistus 40
8 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoaseman käyttäjällä, joka haluaa käyttää 
räätälöityjä palveluja taikka tietylle 
käyttäjälle varattua terminaalia tai 
terminaalin osaa, voi saada käyttöönsä nämä 
palvelut, terminaalin tai terminaalin osan.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
syrjimätön kohtelu, jotta lentoaseman 
käyttäjä, joka haluaa käyttää räätälöityjä 
palveluja taikka tietylle käyttäjälle varattua 
terminaalia tai terminaalin osaa, voi saada 
käyttöönsä nämä palvelut, terminaalin tai 
terminaalin osan. Maksujen olisi 
perustuttava yhtäläisen hinnoittelun 
vähimmäistasoon riippumatta siitä, mitä 
terminaalia käytetään, "yksi 
lentoasema/yksi maksu" -periaatteen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Louis Grech ja Miloš Koterec

Tarkistus 41
10 artiklan 5 kohta

5. Riippumattoman sääntelyviranomaisen on 
julkaista toiminnastaan vuosikertomus.

5. Riippumattoman sääntelyviranomaisen on 
julkaista toiminnastaan vuosikertomus 
vuoden ensimmäisen kuukauden aikana.
Sen on saatettava kertomuksensa 
käyttäjien, komission ja suuren yleisön 
saataville.

Or. en


