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Irányelvre irányuló javaslat (COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))

Módosítás, előterjesztette: Louis Grech és Miloš Koterec

Módosítás: 14
(2) preambulumbekezdés

(2) A repülőtéri illetékek alapvető 
összetevőit és kialakításuk módját 
szabályozó egységes keret felállítása 
szükséges, mivel annak hiányában a 
repülőtér-irányító szerv és a repülőtér 
használói közötti kapcsolatra vonatkozó 
követelmények betartása nem biztosított.

(2) A repülőtéri illetékek alapvető 
összetevőit és kialakításuk módját 
szabályozó egységes keret felállítása 
szükséges, mivel annak hiányában a 
repülőtér-irányító szerv és a repülőtér 
használói közötti kapcsolatra vonatkozó 
követelmények betartása nem biztosított. Az 
említett keretnek el kell ismernie a térségek 
– különösen az erőteljesen az 
idegenforgalomtól függő, valamint a 
hátrányos földrajzi és természeti adottságú 
térségek, például a legkülső régiók és 
szigetek – fejlődése tekintetében a 
repülőterek által játszott szerepet.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 15
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) Ennek a repülőtéri illetékek alapvető 
összetevőinek és kialakításuk módjának 
szabályozására szolgáló közös keretnek a 
legkülső régiókban az EK-Szerződés 299. 
cikkének (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések szerint figyelembe kell 
vennie e térségek tartós hátrányait, 
valamint az intézkedések és politikai 
stratégiák szükséges kiigazítását.

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja a 299. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevétele.

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 16
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A repülőterek, a légi fuvarozók és a 
megfelelő infrastruktúrák jelentős 
mértékben hozzájárulnak az Európai Unió 
társadalmi és gazdasági kohéziójához, 
mivel összekötik a régiókat, munkahelyeket 
teremtenek és vonzzák a vállalkozásokat.

Or. de

Indokolás

A repülőterek és a légi fuvarozók a légiközlekedési szektorban a hozzáadott érték 
létrehozásának két fő tényezőjeként közösen hozzájárulnak az EU-ban a fejlődéshez.



AM\672825HU.doc 3/17 PE 390.743v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Markus Pieper

Módosítás: 17
(2b) preambulumbekezdés (új)

(2b) A különböző helyi hatóságok, légi 
fuvarozók és regionális repülőterek között 
partnerségeket kell létrehozni a repülőtér 
elhelyezkedése szerinti régió támogatására, 
valamint a közös kereskedelmi 
tevékenységek fejlesztése érdekében.

Or. de

Indokolás

A nemzeti hatóságoknak meg kell érteniük repülőterük pontos helyzetét ahhoz, hogy 
elkészíthessék a megfelelő regionális fejlesztési terveket. A helyi hatóságok és a regionális 
repülőterek között ezért partnerségeket kell létrehozni a régió támogatása, valamint a közös 
kereskedelmi tevékenységek fejlesztése érdekében. Mivel a légiközlekedési szektorban a 
repülőterek mellett második fő tényezőként a légi fuvarozók is részt vesznek a hozzáadott érték 
létrehozásában, a partnerségeknek magukban kell foglalniuk a légi fuvarozókat is.

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 18
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A repülőterek jelentősen 
hozzájárulnak az Unióban a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézióhoz azáltal, 
hogy térségeket kötnek össze, 
munkahelyeket teremtenek, és vállalatokat 
vonzanak.

Or. pl

Indokolás

A repülőterek megfelelő hálózata nemcsak a belső társadalmi és gazdasági, hanem a területi 
kohéziónak is kedvez az Európai Unióban.
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Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 19
(2b) preambulumbekezdés (új)

(2b) A különböző helyi hatóságok és 
regionális repülőterek között partnerséget 
kell létrehozni a repülőtér elhelyezkedése
szerinti régió támogatására, valamint a 
közös gazdasági tevékenységek fejlesztése 
érdekében.

Or. pl

Indokolás

A „gazdasági tevékenység” kifejezés átfogóbb jelentéssel bír, mint a „kereskedelmi 
tevékenység”kifejezés, mivel a repülőterek környezetében gyakran jönnek létre tudományos-
technológiai parkok, amelyekben további, a repülőtérrel közvetlenül együttműködő vállalatok 
kezdik meg működésüket. 

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 20
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) A repülőtér-üzemeltetők közpénzekből 
származó bevételeinek keretét a repülőterek 
finanszírozására és a regionális 
repülőterekről közlekedő légi fuvarozóknak 
nyújtott indulási célú állami támogatásokra 
vonatkozó közösségi iránymutatás1

határozza meg.
____________________
1 HL C 312., 2005.12.9., 1. o.

Or. de

Indokolás

A tisztességes verseny és az externális költségek internalizálása elvének szavatolása 
érdekében a repülőtér-üzemeltetők repülőtéri illetékekből származó bevételei mellett 
figyelembe kell venni többek között a közpénzekből származó bevételeket (pl. állami 
támogatások, adományok és szubvenciók) is. Ez különösen fontos abból a szempontból, hogy 
növeljék az európai pénzeszközök felhasználásának hatékonyságát.
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Módosítás, előterjesztette: Louis Grech és Miloš Koterec 

Módosítás: 21
(5) preambulumbekezdés

(5) A repülőtéri illetékeknek 
megkülönböztetésmenteseknek kell lenniük. 
Rendszeres és kötelező konzultációs eljárást 
kell foganatosítani a repülőtér-irányító 
szervek és a repülőtér használói között 
annak lehetőségével, hogy bármely fél 
független szabályozó hatósághoz 
fordulhasson, amennyiben a repülőtér 
használói szembeszállnak egy, a repülőtéri 
illetékekkel vagy a díjszabási rendszer 
módosításával kapcsolatos döntéssel.

(5) A repülőtéri illetékeknek 
megkülönböztetésmenteseknek kell lenniük, 
és a tényleges költségeket kell tükrözniük. 
Rendszeres és kötelező konzultációs eljárást 
kell foganatosítani a repülőtér-irányító 
szervek és a repülőtér használói között 
annak lehetőségével, hogy bármely fél 
független szabályozó hatósághoz 
fordulhasson, amennyiben a repülőtér 
használói szembeszállnak egy, a repülőtéri 
illetékekkel vagy a díjszabási rendszer 
módosításával kapcsolatos döntéssel. A 
független szabályozó hatóságnak pontos, 
egyértelműen meghatározott megbízással 
kell rendelkeznie, amelyben külön 
szabályozzák a szankciók kiszabására 
vonatkozó esetleges hatásköröket.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 22
(5) preambulumbekezdés

(5) A repülőtéri illetékeknek 
megkülönböztetésmenteseknek kell lenniük. 
Rendszeres és kötelező konzultációs eljárást 
kell foganatosítani a repülőtér-irányító 
szervek és a repülőtér használói között 
annak lehetőségével, hogy bármely fél 
független szabályozó hatósághoz 
fordulhasson, amennyiben a repülőtér 
használói szembeszállnak egy, a repülőtéri 
illetékekkel vagy a díjszabási rendszer 
módosításával kapcsolatos döntéssel.

(5) A repülőtéri illetékeknek 
megkülönböztetésmenteseknek kell lenniük. 
Rendszeres és kötelező konzultációs eljárást 
kell foganatosítani a repülőtér-irányító 
szervek, a repülőtér használói és a helyi 
hatóságok között annak lehetőségével, hogy 
bármely fél független szabályozó hatósághoz 
fordulhasson, amennyiben a repülőtér 
használói szembeszállnak egy, a repülőtéri 
illetékekkel vagy a díjszabási rendszer 
módosításával kapcsolatos döntéssel.
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Or. de

Indokolás

A helyi hatóságokat, ill. területi közigazgatási szerveket be kell vonni a konzultációs 
eljárásba.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 23
(7) preambulumbekezdés

(7) Alapvető fontosságú a repülőtér 
használói számára, hogy rendszeres 
tájékoztatást kapjanak a repülőtér-irányító 
szervtől a repülőtéri illetékek kiszámítási 
módjáról és alapjáról. Ez az átláthatóság 
lehetővé teszi, hogy a légi fuvarozók 
megismerhessék a repülőterek költségeit és 
beruházásaik termelékenységét Ahhoz, hogy 
egy repülőtér-irányító szerv a jövőbeni 
beruházásai tekintetében megfelelően 
felmérhesse a szükségleteket, arra kell 
kötelezni a repülőtér használóit, hogy 
időközönként megosszák a repülőtér-
irányító szervvel a működési 
előrejelzéseiket, a fejlesztési terveiket, 
csakúgy mint különleges igényeiket és 
kívánságaikat.

(7) Alapvető fontosságú a repülőtér 
használói és a helyi hatóságok számára, 
hogy rendszeres tájékoztatást kapjanak a 
repülőtér-irányító szervtől a repülőtéri 
illetékek kiszámítási módjáról és alapjáról. 
Ez az átláthatóság lehetővé teszi, hogy a légi 
fuvarozók és a helyi hatóságok
megismerhessék a repülőterek költségeit és 
beruházásaik termelékenységét Ahhoz, hogy 
egy repülőtér-irányító szerv a jövőbeni 
beruházásai tekintetében megfelelően 
felmérhesse a szükségleteket, arra kell 
kötelezni a repülőtér használóit, hogy 
időközönként megosszák a repülőtér-
irányító szervvel a működési 
előrejelzéseiket, a fejlesztési terveiket, 
csakúgy mint különleges igényeiket és 
kívánságaikat.

Or. de

Indokolás

A helyi hatóságokat, ill. területi közigazgatási szerveket be kell vonni a konzultációs 
eljárásba.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 24
(9) preambulumbekezdés
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(9) A légiközlekedési szolgáltatásokat 
alacsony költségek mellett biztosító légi 
fuvarozók megjelenése miatt az ilyen 
fuvarozókat kiszolgáló repülőtereknek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
infrastruktúrának és/vagy a szolgáltatás 
szintjének megfelelő illetékeket 
alkalmazzanak, mivel a légi fuvarozók jogos 
érdekében áll olyan szolgáltatások elvárása a 
repülőtértől, amelyek ára összhangban áll a 
minőségével. Ugyanakkor az ilyen 
alacsonyabb infrastruktúra- vagy 
szolgáltatás-szinthez való hozzáférés 
lehetőségét megkülönböztetésmentesen fenn 
kell tartani minden olyan légi fuvarozó 
számára, amely élni kíván vele. Amennyiben 
a kereslet meghaladja a kínálat mértékét, a 
hozzáférést a repülőtér-irányító szerv által 
kialakított objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján kell meghatározni.

(9) A légiközlekedési szolgáltatásokat 
alacsony költségek mellett biztosító légi 
fuvarozók megjelenése miatt az ilyen 
fuvarozókat kiszolgáló repülőtereknek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
infrastruktúrának és/vagy a szolgáltatás 
szintjének megfelelő illetékeket 
alkalmazzanak, mivel a légi fuvarozók jogos 
érdekében áll olyan szolgáltatások elvárása a 
repülőtértől, amelyek ára összhangban áll a 
minőségével. Az illetékeket úgy kell 
kialakítani, hogy tükrözzék a térség 
lakosságát a meghatározott repülőgép-
típusok miatt érintő különböző káros 
hatásokat. Ugyanakkor az ilyen alacsonyabb 
infrastruktúra- vagy szolgáltatás-szinthez 
való hozzáférés lehetőségét 
megkülönböztetésmentesen fenn kell tartani 
minden olyan légi fuvarozó számára, amely 
élni kíván vele. Amennyiben a kereslet 
meghaladja a kínálat mértékét, a hozzáférést 
a repülőtér-irányító szerv által kialakított 
objektív és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján kell meghatározni.

Or. de

Indokolás

A térség lakosságát, valamint bizonyos gazdasági tevékenységeket (pl. idegenforgalom) 
repülőgép-típusonként más-más káros hatás érinti a zajterhelés, a CO2-kibocsátás, a 
levegőszennyezés és az energiafogyasztás miatt.

Módosítás, előterjesztette: Louis Grech és Miloš Koterec

Módosítás: 25
(9) preambulumbekezdés

(9) A légiközlekedési szolgáltatásokat 
alacsony költségek mellett biztosító légi 
fuvarozók megjelenése miatt az ilyen 
fuvarozókat kiszolgáló repülőtereknek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
infrastruktúrának és/vagy a szolgáltatás 
szintjének megfelelő illetékeket 

(9) A légiközlekedési szolgáltatásokat 
alacsony költségek mellett biztosító légi 
fuvarozók megjelenése miatt az ilyen 
fuvarozókat kiszolgáló repülőtereknek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
infrastruktúrának és/vagy a szolgáltatás 
szintjének megfelelő illetékeket 
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alkalmazzanak, mivel a légi fuvarozók jogos 
érdekében áll olyan szolgáltatások elvárása a 
repülőtértől, amelyek ára összhangban áll az 
minőségével. Ugyanakkor az ilyen 
alacsonyabb infrastruktúra- vagy 
szolgáltatás-szinthez való hozzáférés 
lehetőségét megkülönböztetésmentesen fenn 
kell tartani minden olyan légi fuvarozó 
számára, amely élni kíván vele. Amennyiben 
a kereslet meghaladja a kínálat mértékét, a 
hozzáférést a repülőtér-irányító szerv által 
kialakított objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján kell meghatározni.

alkalmazzanak, mivel a légi fuvarozók jogos 
érdekében áll olyan szolgáltatások elvárása a 
repülőtértől, amelyek ára összhangban áll az 
minőségével. Ugyanakkor az ilyen 
alacsonyabb infrastruktúra- vagy 
szolgáltatás-szinthez való hozzáférés 
lehetőségét megkülönböztetésmentesen fenn 
kell tartani minden olyan légi fuvarozó 
számára, amely élni kíván vele. Amennyiben 
a kereslet meghaladja a kínálat mértékét, a 
hozzáférést a repülőtér-irányító szerv által 
kialakított objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján kell meghatározni. A díjak 
mindenfajta differenciálásának és/vagy 
emelésének átláthatónak és objektívnek kell 
lennie, és egyértelmű kritériumokon kell 
alapulnia. A differenciálás új szakaszok 
megnyitására irányuló ösztönzésként 
szolgálhat, és így előmozdíthatja a 
regionális fejlődést, különösen azokban a 
térségekben és az olyan szigeteken, 
amelyeknek a gazdasága erősen függ a 
turizmustól, illetve amelyek földrajzi vagy 
természeti adottságaikból fakadóan 
hátrányos helyzetben vannak, beleértve a 
legkülső régiókat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 26
(9) preambulumbekezdés

(9) A légiközlekedési szolgáltatásokat 
alacsony költségek mellett biztosító légi 
fuvarozók megjelenése miatt az ilyen 
fuvarozókat kiszolgáló repülőtereknek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
infrastruktúrának és/vagy a szolgáltatás 
szintjének megfelelő illetékeket 
alkalmazzanak, mivel a légi fuvarozók jogos 
érdekében áll olyan szolgáltatások elvárása a 
repülőtértől, amelyek ára összhangban áll az 

(9) A légiközlekedési szolgáltatásokat 
alacsony költségek mellett biztosító légi 
fuvarozók megjelenése miatt az ilyen 
fuvarozókat kiszolgáló repülőtereknek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
infrastruktúrának és/vagy a szolgáltatás 
szintjének megfelelő illetékeket 
alkalmazzanak, mivel a légi fuvarozók jogos 
érdekében áll olyan szolgáltatások elvárása a 
repülőtértől, amelyek ára összhangban áll az 
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minőségével. Ugyanakkor az ilyen 
alacsonyabb infrastruktúra- vagy 
szolgáltatás-szinthez való hozzáférés 
lehetőségét megkülönböztetésmentesen fenn 
kell tartani minden olyan légi fuvarozó 
számára, amely élni kíván vele. Amennyiben 
a kereslet meghaladja a kínálat mértékét, a 
hozzáférést a repülőtér-irányító szerv által 
kialakított objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján kell meghatározni.

minőségével. Ugyanakkor az ilyen 
alacsonyabb infrastruktúra- vagy 
szolgáltatás-szinthez való hozzáférés 
lehetőségét megkülönböztetésmentesen fenn 
kell tartani minden olyan légi fuvarozó 
számára, amely élni kíván vele. Amennyiben 
a kereslet meghaladja a kínálat mértékét, a 
hozzáférést a repülőtér-irányító szerv által 
kialakított objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján kell meghatározni. Az illetékek 
mindenfajta differenciálásának vagy 
emelésének átláthatónak és objektívnek kell 
lennie, és egyértelmű kritériumokon kell 
alapulnia. A differenciálás az új szakaszok 
tekintetében ösztönzésként szolgálhat, és 
tükrözheti a területi kohézió alapelvét, 
valamint azokat az egyedi természeti 
hátrányokat, amelyek tartósan érintik a 
legkülső régiókat. A differenciálás során 
azoknak a térségeknek a szükségleteit is 
figyelembe kell venni, amelyek rá vannak 
utalva a turizmusra.

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja a differenciálás feltételeinek pontosítása.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 27
1. cikk (2) bekezdés

(2) Az irányelv alkalmazandó minden, a 
Szerződés rendelkezéseinek tárgyát képező 
területen elhelyezkedő, kereskedelmi forgalomban 
részt vevő olyan repülőtérre, amelynek éves 
forgalma meghaladja az egymilliós utas- vagy a 
25 000 tonnás rakományforgalmat.

(2) Az irányelv alkalmazandó minden, a 
Szerződés rendelkezéseinek tárgyát képező 
területen elhelyezkedő, kereskedelmi 
forgalomban részt vevő olyan repülőtérre, 
amelynek éves forgalma meghaladja az Unión 
belüli teljes utasforgalom 0,5%-át, amelyet a 
Közösség statisztikai információi alapján 
számítanak ki.
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Or. en

Indokolás

Az irányelvtervezetnek a nagyobb repülőterekre is alkalmazandónak kell lennie. Az EU teljes 
utasforgalmának 0,5 %-a jó javaslat. E százalékarány kiszámításának mindenesetre független 
európai statisztikai forráson kell alapulnia.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 28
1. cikk (2) bekezdés

(2) Az irányelv alkalmazandó minden, a 
Szerződés rendelkezéseinek tárgyát képező 
területen elhelyezkedő, kereskedelmi 
forgalomban részt vevő olyan repülőtérre, 
amelynek éves forgalma meghaladja az 
egymilliós utas- vagy a 25 000 tonnás
rakományforgalmat.

(2) Az irányelv alkalmazandó minden, a 
Szerződés rendelkezéseinek tárgyát képező 
területen elhelyezkedő, kereskedelmi 
forgalomban részt vevő olyan repülőtérre, 
amelynek éves forgalma meghaladja az 1000 
repülőgépmozgást.

Or. de

Indokolás

Az irányelv alkalmazási körébe fel kell venni a regionális repülőtereket, hogy megteremtsék 
az államháztartások számára az illeték alkalmazásának lehetőségét.

Módosítás, előterjesztette: Louis Grech és Miloš Koterec

Módosítás: 29
2. cikk ea) pont (új)

ea) „fogyasztó”: minden természetes és jogi 
személy, amely a repülőtér valamely 
használójától szállítási szolgáltatást 
vásárol.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 30
4. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok a repülőtéri illetékrendszer 
és az illetékek szintjének tekintetében 
minden repülőtéren biztosítják a repülőtér-
irányító szerv és a repülőtér használói vagy 
azok képviselői közötti kötelező és 
rendszeres konzultációs eljárást. A 
konzultációt évente legalább egyszer meg 
kell tartani.

(1) A tagállamok a repülőtéri illetékrendszer 
és az illetékek szintjének tekintetében 
minden repülőtéren biztosítják a repülőtér-
irányító szerv, a repülőtér használói vagy 
azok képviselői és a helyi hatóságok közötti 
kötelező és rendszeres konzultációs eljárást. 
A konzultációt évente legalább egyszer meg 
kell tartani.

Or. de

Indokolás

A helyi hatóságokat, ill. területi közigazgatási szerveket be kell vonni a konzultációs 
eljárásba.

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 31
4. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok a repülőtéri illetékrendszer 
és az illetékek szintjének tekintetében 
minden repülőtéren biztosítják a repülőtér-
irányító szerv és a repülőtér használói vagy 
azok képviselői közötti kötelező és 
rendszeres konzultációs eljárást. A 
konzultációt évente legalább egyszer meg
kell tartani.

(1) A tagállamok a repülőtéri illetékrendszer 
és az illetékek szintjének tekintetében 
minden repülőtéren biztosítják a repülőtér-
irányító szerv és a repülőtér használói vagy 
azok képviselői közötti kötelező és 
rendszeres konzultációs eljárást. 
Konzultációt kell tartani, ha az illetékek 
módosítását vagy új illetékek kivetését 
tervezik, de mindenesetre évente legalább 
egyszer.

Or. pl

Indokolás

A polgári légiközlekedés piaca nagyon dinamikus, ezért a kétévente egyszer tartott 
konzultációk túl ritkák lennének.
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 32
4. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok ahol csak lehet, biztosítják, 
hogy a repülőtéri illetékrendszert vagy az 
illetékek szintjét érintő változások a 
repülőtér-irányító szerv és a repülőtér 
használói között létrejött megegyezéssel 
valósuljanak meg. Ennek céljából a 
repülőtér-irányító szerv minden, a repülőtér 
illetékrendszerét vagy a repülőtéri illetékek 
szintjét érintő módosításokra vonatkozó 
javaslatot a javasolt változtatások 
indoklásával együtt azok hatályba lépése 
előtt legalább négy hónappal átnyújtja a 
repülőtér használóinak. A repülőtér-irányító 
szerv a repülőtér bármely használójának 
kérésére konzultációt folytat a repülőtér 
használóival a javasolt változtatások 
kapcsán, és véleményüket a végső 
döntéshozatal előtt számításba veszi. A 
repülőtér-irányító szerv a végső döntését a 
hatálybalépés előtt legalább két hónappal 
közzéteszi. A repülőtér-irányító szerv a 
repülőtér használóinak tekintetében 
megindokolja döntését abban az esetben, ha 
a javasolt változtatások kapcsán nem 
születik megállapodás a repülőtér-irányító 
szerv és a repülőtér használói között.

(2) A tagállamok ahol csak lehet, biztosítják, 
hogy a repülőtéri illetékrendszert vagy az 
illetékek szintjét érintő változások a 
repülőtér-irányító szerv, a repülőtér 
használói és a helyi hatóságok között 
létrejött megegyezéssel valósuljanak meg. 
Ennek céljából a repülőtér-irányító szerv 
minden, a repülőtér illetékrendszerét vagy a 
repülőtéri illetékek szintjét érintő 
módosításokra vonatkozó javaslatot a 
javasolt változtatások indoklásával együtt 
azok hatályba lépése előtt legalább négy 
hónappal átnyújtja a repülőtér használóinak. 
A repülőtér-irányító szerv a repülőtér 
bármely használójának vagy bármely helyi 
hatóságnak a kérésére konzultációt folytat a 
repülőtér használóival és a helyi 
hatóságokkal a javasolt változtatások 
kapcsán, és véleményüket a végső 
döntéshozatal előtt számításba veszi. A 
repülőtér-irányító szerv a végső döntését a 
hatálybalépés előtt legalább két hónappal 
közzéteszi. A repülőtér-irányító szerv a 
repülőtér használóinak tekintetében 
megindokolja döntését abban az esetben, ha 
a javasolt változtatások kapcsán nem 
születik megállapodás a repülőtér-irányító 
szerv, a repülőtér használói és a helyi 
hatóságok között.

Or. de

Indokolás

A helyi hatóságokat, ill. területi közigazgatási szerveket be kell vonni a konzultációs 
eljárásba.

Módosítás, előterjesztette: Louis Grech és Miloš Koterec

Módosítás: 33
4. cikk (2) bekezdés
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(2) A tagállamok ahol csak lehet, biztosítják, 
hogy a repülőtéri illetékrendszert vagy az 
illetékek szintjét érintő változások a 
repülőtér-irányító szerv és a repülőtér 
használói között létrejött megegyezéssel 
valósuljanak meg. Ennek céljából a 
repülőtér-irányító szerv minden, a repülőtér 
illetékrendszerét vagy a repülőtéri illetékek 
szintjét érintő módosításokra vonatkozó 
javaslatot a javasolt változtatások 
indoklásával együtt azok hatályba lépése
előtt legalább négy hónappal átnyújtja a 
repülőtér használóinak. A repülőtér-irányító 
szerv a repülőtér bármely használójának 
kérésére konzultációt folytat a repülőtér 
használóival a javasolt változtatások 
kapcsán, és véleményüket a végső 
döntéshozatal előtt számításba veszi. A 
repülőtér-irányító szerv a végső döntését a 
hatálybalépés előtt legalább két hónappal
közzéteszi. A repülőtér-irányító szerv a 
repülőtér használóinak tekintetében 
megindokolja döntését abban az esetben, ha 
a javasolt változtatások kapcsán nem 
születik megállapodás a repülőtér-irányító 
szerv és a repülőtér használói között.

(2) A tagállamok ahol csak lehet, biztosítják, 
hogy a repülőtéri illetékrendszert vagy az 
illetékek szintjét érintő változások a 
repülőtér-irányító szerv és a repülőtér 
használói között létrejött megegyezéssel 
valósuljanak meg. Ennek céljából a 
repülőtér-irányító szerv minden, a repülőtér 
illetékrendszerét vagy a repülőtéri illetékek 
szintjét érintő módosításokra vonatkozó 
javaslatot a javasolt változtatások 
indoklásával együtt azok hatályba lépése 
előtt legalább négy hónappal átnyújtja a 
repülőtér használóinak. A repülőtér-irányító 
szerv a repülőtér bármely használójának 
kérésére konzultációt folytat a repülőtér 
használóival a javasolt változtatások 
kapcsán, és véleményüket a végső 
döntéshozatal előtt számításba veszi. A 
repülőtér-irányító szerv a végső döntését a 
hatálybalépés előtt legalább hat hónappal
közzéteszi. A közzététel kritériumait a 
szabályozó hatóság állapítja meg. A 
repülőtér-irányító szerv a repülőtér 
használóinak tekintetében megindokolja 
döntését abban az esetben, ha a javasolt 
változtatások kapcsán nem születik 
megállapodás a repülőtér-irányító szerv és a 
repülőtér használói között.

Or. en

Indokolás

A két hónapos időtartam túlságosan rövid. Ez jelentős mértékben hátrányosan érinthetné a 
turizmusra ráutalt térségeket, mivel az utazásszervezőknek több időre van szükségük ahhoz, 
hogy alkalmazkodjanak a döntéshez, hiszen gyakran jóval előre megkötik a szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó megállapodásaikat.

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski

Módosítás: 34
5. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
repülőtér-irányító szerv évente legalább 

(1) Ha az illetékek módosítását, vagy új 
illetékek kivetését tervezik, legalább 
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egyszer eljuttassa a repülőtér használóihoz, 
azok képviselőihez vagy társulásaihoz a 
repülőtéren felszámított összes díj szintjének 
meghatározását szolgáló összetevőkre 
vonatkozó információkat. 

azonban évente egyszer a tagállamok 
biztosítják, hogy a repülőtér-irányító szerv 
eljuttassa a repülőtér használóihoz, azok 
képviselőihez vagy társulásaihoz a 
repülőtéren felszámított összes díj szintjének 
meghatározását szolgáló összetevőkre 
vonatkozó információkat. 

Or. pl

Indokolás

Ha az illetékeket az évente egyszeri alkalomnál ritkábban változtatják meg, túlságosan sokáig 
tartana a repülőtér-irányító szerv részéről nyújtott tájékoztatás nélkül eltelt idő, ami 
kedvezőtlen lenne a repülőtér használata iránt érdeklődő új piaci szereplők számára. 
Ráadásul a fennálló állapot megismétlése is erősíti azt a meggyőződést, hogy a repülőtér-
irányító szerv tevékenysége stabil.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 35
5. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
repülőtér-irányító szerv évente legalább 
egyszer eljuttassa a repülőtér használóihoz, 
azok képviselőihez vagy társulásaihoz a 
repülőtéren felszámított összes díj szintjének 
meghatározását szolgáló összetevőkre 
vonatkozó információkat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
repülőtér-irányító szerv évente legalább 
egyszer eljuttassa a repülőtér használóihoz, 
azok képviselőihez vagy társulásaihoz és a 
helyi hatóságokhoz a repülőtéren 
felszámított összes díj szintjének 
meghatározását szolgáló összetevőkre 
vonatkozó információkat.

Or. de

Indokolás

A helyi hatóságokat, ill. területi közigazgatási szerveket be kell vonni a konzultációs 
eljárásba.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 36
5. cikk (1) bekezdés da) pont (új)
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da) az állami támogatásból, valamint egyéb 
adományokból és szubvenciókból származó 
bevételek, valamint a repülőtéri illetékekből 
származó bevételek közötti arány;

Or. de

Indokolás

A tisztességes verseny és az externális költségek internalizálása elvének szavatolása 
érdekében a repülőtér-üzemeltetők repülőtéri illetékekből származó bevételei mellett 
figyelembe kell venni többek között a közpénzekből származó bevételeket (pl. állami 
támogatások, adományok és szubvenciók) is. Ez különösen fontos abból a szempontból, hogy 
növeljék az európai pénzeszközök felhasználásának hatékonyságát. 

Módosítás, előterjesztette: Louis Grech és Miloš Koterec

Módosítás: 37
6. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a repülőtér-
irányító szerv konzultáljon a repülőtér 
használóival az új infrastrukturális projektek 
terveinek pontosítása előtt.

A tagállamok biztosítják, hogy a repülőtér-
irányító szerv konzultáljon a repülőtér 
használóival az új infrastrukturális projektek 
terveinek pontosítása előtt. Az új illetékek 
bevezetésének kritériumai tükrözik a 
repülőtér lényeges szolgáltatásait, amelyek 
érinthetik a repülőtér használóit és a
fogyasztókat. A kapacitásépítés 
előfinanszírozása csak rendkívüli esetekben 
és a repülőtér használóinak korlátlan 
hozzájárulásával megengedett.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 38
8. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak lehetővé tételére, hogy 
a repülőtér-irányító szerv különbséget 
tehessen egyes repülőtéri szolgáltatások, 
terminálok vagy terminálrészek minősége és 

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak lehetővé tételére, hogy 
a repülőtér-irányító szerv különbséget 
tehessen egyes repülőtéri szolgáltatások, 
terminálok vagy terminálrészek minősége és 
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használati köre között annak céljából, hogy 
testre szabott szolgáltatásokat biztosíthasson, 
vagy hogy egyes terminálokat vagy 
terminálrészeket különleges használatra 
fenntarthasson. A repülőtéri illetékek szintje 
differenciált lehet az adott szolgáltatások 
minőségétől és használati körétől függően.

használati köre között annak céljából, hogy 
testre szabott szolgáltatásokat biztosíthasson, 
vagy hogy egyes terminálokat vagy 
terminálrészeket különleges használatra 
fenntarthasson, és így szavatolni tudja a 
közjóval kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítését. A repülőtéri illetékek szintje 
differenciált lehet az adott szolgáltatások 
minőségétől és használati körétől függően, 
és az EK-Szerződés 299. cikkének (2) 
bekezdésében megnevezett térségek 
esetében valamennyi fogyasztó számára
lehetővé teheti a szolgáltatásokhoz való 
egyetemes hozzáférést.

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja, hogy szavatolja a közjóval kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, és a 
legkülső régiók esetében e szigetek szárazföldtől való rendkívüli távolsága és ebből fakadóan 
a légiközlekedéstől való függőségük alapján valamennyi fogyasztó számára lehetővé tegye az 
e szállítási módhoz való hozzáférést.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 39
8. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A tagállamok és a helyi hatóságok 
intézkedéseket tesznek a repülőgép-
típusokra vonatkozó illetékek zajterhelés, 
CO2-kibocsátás, helyi levegőszennyezés és 
energiafogyasztás szerinti differenciálása 
érdekében. A zajterhelés értékelésekor az 
időbeli szempontokat is figyelembe kell 
venni (nappali, esti és éjszakai zajmutató). 

Or. de

Indokolás

A térség lakosságát, valamint bizonyos gazdasági tevékenységeket (pl. idegenforgalom) 
repülőgép-típusonként más-más káros hatás érinti a zajterhelés, a CO2-kibocsátás, a 
levegőszennyezés és az energiafogyasztás miatt. A zajterhelés értékelésekor figyelembe kell 
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venni a környezeti zajjal foglalkozó 2002/49/EK irányelv elhatárolása szerinti időbeli 
szempontokat.

Módosítás, előterjesztette: Louis Grech és Miloš Koterec

Módosítás: 40
8. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
repülőtér bármely használója, amely testre 
szabott szolgáltatásokra vagy a terminál 
vagy terminálrész különleges használatára 
tart igényt, hozzájusson e szolgáltatásokhoz, 
terminálhoz vagy terminálrészhez.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy ne 
forduljon elő megkülönböztetés, és a 
repülőtér bármely használója, amely testre 
szabott szolgáltatásokra vagy a terminál 
vagy terminálrész különleges használatára 
tart igényt, hozzájusson e szolgáltatásokhoz, 
terminálhoz vagy terminálrészhez. Az 
illetékek ugyanazon a repülőtéren belül a 
felhasznált termináltól függetlenül egy 
azonos árképzésű minimális szinthez 
igazodnak.

Or. en
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10. cikk (5) bekezdés

(5) A független szabályozó hatóság a 
tevékenységeivel kapcsolatos éves jelentést 
tesz közzé.

(5) A független szabályozó hatóság minden 
év első hónapjában a tevékenységeivel 
kapcsolatos éves jelentést tesz közzé.
Jelentését hozzáférhetővé teszi a repülőtér 
használói, a Bizottság és a nyilvánosság 
számára.

Or. en


