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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

Amendement ingediend door Louis Grech en Miloš Koterec

Amendement 14
Overweging 2

(2) Er moet een gemeenschappelijk kader 
worden vastgesteld voor het regelen van de 
essentiële kenmerken van luchthavengelden 
en de manier waarop ze worden vastgesteld, 
zoniet bestaat het risico dat de basisvereisten 
in de relatie tussen de beheersorganen van 
luchthavens en de luchthavengebruikers niet 
in acht worden genomen.

(2) Er moet een gemeenschappelijk kader 
worden vastgesteld voor het regelen van de 
essentiële kenmerken van luchthavengelden 
en de manier waarop ze worden vastgesteld, 
zoniet bestaat het risico dat de basisvereisten 
in de relatie tussen de beheersorganen van 
luchthavens en de luchthavengebruikers niet 
in acht worden genomen. Dit kader moet 
rekening houden met de rol van de 
luchthavens in de ontwikkeling van de 
regio's, in het bijzonder die welke in hoge 
mate afhankelijk zijn van toerisme en die 
welke onder geografische en natuurlijke 
handicaps te lijden hebben, zoals 
ultraperifere gebieden en eilanden.

Or. en



PE 390.743v01-00 2/18 AM\672825NL.doc

NL

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 15
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) In de ultraperifere gebieden moet, 
overeenkomstig artikel 299, lid 2 van het 
EG-Verdrag, het gemeenschappelijke kader 
voor de regeling van de essentiële 
kenmerken van luchthavengelden en de 
manier waarop ze worden vastgesteld 
rekening houden met de permanente 
handicaps van deze gebieden en de 
noodzakelijke aanpassing van maatregelen 
en politieke strategieën daaraan.

Or. pt

Motivering

Doel van het amendement is ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met het bepaalde 
in artikel 299, lid 2.

Amendement ingediend door Markus Pieper

Amendement 16
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Luchthavens, 
luchtvaartmaatschappijen en 
desbetreffende infrastructurele 
voorzieningen dragen in aanzienlijke mate 
bij aan de sociale en economische 
samenhang in de Europese Unie doordat zij 
regio's met elkaar verbinden, 
werkgelegenheid scheppen en 
ondernemingen aantrekken.

Or. de

Motivering

Luchthavens en luchtvaartmaatschappijen leveren als de twee belangrijkste factoren van 
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toegevoegde waarde in de luchtvaartsector samen een bijdrage aan de ontwikkeling in de EU. 

Amendement ingediend door Markus Pieper

Amendement 17
Overweging 2 ter (nieuw)

(2 ter) Er moeten partnerschappen tot stand 
worden gebracht tussen plaatselijke 
overheden, luchtvaartmaatschappijen en 
regionale luchthavens met als doel de regio 
waarin zich de luchthaven bevindt te 
promoten en gezamenlijke 
handelsactiviteiten te ontwikkelen.

Or. de

Motivering

De nationale autoriteiten moeten de situatie van hun luchthaven precies kennen om regionale 
ontwikkelingsplannen ervoor te kunnen opstellen. Met het oog daarop kunnen 
partnerschappen tot stand worden gebracht tussen plaatselijke overheden en regionale 
luchthavens om de regio te ondersteunen en gezamenlijk handelsactiviteiten te ontwikkelen. 
Aangezien naast luchthavens ook luchtvaartmaatschappijen als tweede factor deelnemen aan 
de toegevoegde waarde in de luchtvaartsector, moeten die partnerschappen ook 
luchtvaartmaatschappijen omvatten.

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 18
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Luchthavens dragen in aanzienlijke 
mate bij aan de sociale, economische en 
territoriale samenhang in de Unie doordat 
zij regio's met elkaar verbinden, 
werkgelegenheid scheppen en 
ondernemingen aantrekken. 

Or. pl

Motivering

Een adequaat net van luchthavens werkt niet alleen de interne sociale en economische 
samenhang in de hand, maar ook de territoriale samenhang in de Europese Unie.
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Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 19
Overweging 2 ter (nieuw)

(2 ter) Er moeten partnerschappen tot stand 
worden gebracht tussen plaatselijke 
overheden, luchtvaartmaatschappijen en 
regionale luchthavens met als doel de regio 
waarin zich de luchthaven bevindt te 
promoten en gezamenlijke economische 
activiteiten te ontwikkelen.

Or. pl

Motivering

Het begrip "economische activiteit" is ruimer dan "handelsactiviteit". In de omgeving van 
luchthavens ontstaan immers vaak economische en technische zones met ondernemingen die 
direct met de luchthaven samenwerken. 

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 20
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) De inkomsten van de 
luchthavenexploitanten uit 
overheidsmiddelen worden geregeld door 
de communautaire richtsnoeren voor 
financiering van luchthavens en 
aanloopsteun van de overheid voor 
luchtvaartmaatschappijen met een 
regionale luchthaven als thuishaven1.
____________________
1 PB C 312 van 9.12.2005, blz. 1.

Or. de

Motivering

Om eerlijke concurrentie en een juist beeld van de kosten te waarborgen moet naast de 
inkomsten van de luchthavenexploitanten uit luchthavengelden onder meer ook rekening 
worden gehouden met overheidsmiddelen die zij ontvangen (bvb. overheidsteun, 
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tegemoetkomingen en subsidies). Dit is vooral belangrijk om de doeltreffendheid van de 
Europese financieringen te verhogen.

Amendement ingediend door Louis Grech en Miloš Koterec 

Amendement 21
Overweging 5

(5) De luchthavengelden moeten niet-
discriminerend zijn. Er moet een verplichte 
procedure voor regelmatig overleg tussen de 
beheersorganen van luchthavens en de 
luchthavengebruikers worden opgesteld, 
waarbij elke partij de mogelijkheid krijgt een 
beroep te doen op een onafhankelijke 
regelgevende instantie als een besluit over 
luchthavengelden of de wijziging van het 
systeem van luchthavengelden door de 
luchthavengebruikers in vraag wordt gesteld.

(5) De luchthavengelden moeten niet-
discriminerend zijn en gebaseerd zijn op de 
werkelijke kosten. Er moet een verplichte 
procedure voor regelmatig overleg tussen de 
beheersorganen van luchthavens en de 
luchthavengebruikers worden opgesteld, 
waarbij elke partij de mogelijkheid krijgt een 
beroep te doen op een onafhankelijke 
regelgevende instantie als een besluit over 
luchthavengelden of de wijziging van het 
systeem van luchthavengelden door de 
luchthavengebruikers in vraag wordt gesteld. 
De onafhankelijke regelgevende instantie 
moet een duidelijk vastgestelde taak hebben 
waarin met name eventuele bevoegdheden 
tot het uitvaardigen van strafmaatregelen 
worden geregeld.

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 22
Overweging 5

(5) De luchthavengelden moeten niet-
discriminerend zijn. Er moet een verplichte 
procedure voor regelmatig overleg tussen de 
beheersorganen van luchthavens en de 
luchthavengebruikers worden opgesteld, 
waarbij elke partij de mogelijkheid krijgt een 
beroep te doen op een onafhankelijke 
regelgevende instantie als een besluit over 
luchthavengelden of de wijziging van het 
systeem van luchthavengelden door de 
luchthavengebruikers in vraag wordt gesteld.

(5) De luchthavengelden moeten niet-
discriminerend zijn. Er moet een verplichte 
procedure voor regelmatig overleg tussen de 
beheersorganen van luchthavens, de 
luchthavengebruikers en de plaatselijke 
overheden worden opgesteld, waarbij elke 
partij de mogelijkheid krijgt een beroep te 
doen op een onafhankelijke regelgevende 
instantie als een besluit over 
luchthavengelden of de wijziging van het 
systeem van luchthavengelden door de 



PE 390.743v01-00 6/18 AM\672825NL.doc

NL

luchthavengebruikers in vraag wordt gesteld. 

Or. de

Motivering

Plaatselijke overheden moeten bij het overleg worden betrokken.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 23
Overweging 7

(7) Het is van essentieel belang dat de 
luchthavengebruikers regelmatig door het 
beheersorgaan van de luchthaven worden 
geïnformeerd over de wijze en de basis 
waarop de luchthavengelden worden 
berekend. Die transparantie verschaft de 
luchtvaartmaatschappijen inzicht in de 
kosten van de luchthaven en de 
productiviteit van de investeringen van de 
luchthaven. Om een beheersorgaan van een 
luchthaven in staat te stellen te beoordelen 
welke toekomstige investeringen 
noodzakelijk zijn, moeten de 
luchthavengebruikers al hun operationele 
prognoses, uitbreidingsprojecten en 
specifieke vragen en wensen tijdig aan het 
beheersorgaan van de luchthaven meedelen.

(7) Het is van essentieel belang dat de 
luchthavengebruikers en de plaatselijke 
overheden regelmatig door het 
beheersorgaan van de luchthaven worden 
geïnformeerd over de wijze en de basis 
waarop de luchthavengelden worden 
berekend. Die transparantie verschaft de 
luchtvaartmaatschappijen en de plaatselijke 
overheden inzicht in de kosten van de 
luchthaven en de productiviteit van de 
investeringen van de luchthaven.Om een 
beheersorgaan van een luchthaven in staat te 
stellen te beoordelen welke toekomstige 
investeringen noodzakelijk zijn, moeten de 
luchthavengebruikers al hun operationele 
prognoses, uitbreidingsprojecten en 
specifieke vragen en wensen tijdig aan het 
beheersorgaan van de luchthaven meedelen.

Or. de

Motivering

Plaatselijke overheden moeten bij het overleg worden betrokken.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 24
Overweging 9
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(9) Door de opkomst van 
luchtvaartmaatschappijen die luchtdiensten 
tegen lage kosten verlenen, moeten de 
luchthavens die door deze maatschappijen 
worden bediend de mogelijkheid krijgen 
luchthavengelden te heffen die 
overeenstemmen met de infrastructuur en/of 
het niveau van de verleende diensten, 
aangezien luchtvaartmaatschappijen er 
belang bij hebben diensten van een 
luchthaven te vragen die overeenstemmen 
met de prijs-kwaliteitsverhouding. De 
toegang tot een beperkt niveau van 
infrastructuur of dienstverlening moet echter 
op niet-discriminerende basis open staan 
voor alle maatschappijen die er gebruik van 
willen maken.

(9) Door de opkomst van 
luchtvaartmaatschappijen die luchtdiensten 
tegen lage kosten verlenen, moeten de 
luchthavens die door deze maatschappijen 
worden bediend de mogelijkheid krijgen 
luchthavengelden te heffen die 
overeenstemmen met de infrastructuur en/of 
het niveau van de verleende diensten, 
aangezien luchtvaartmaatschappijen er 
belang bij hebben diensten van een 
luchthaven te vragen die overeenstemmen 
met de prijs-kwaliteitsverhouding. Bij de 
vaststelling van de luchthavengelden moet 
rekening worden gehouden met het verschil 
in hinder die bepaalde vliegtuigtypes 
berokkenen aan de regionale bevolking. De 
toegang tot een beperkt niveau van 
infrastructuur of dienstverlening moet echter 
op niet-discriminerende basis open staan 
voor alle maatschappijen die er gebruik van 
willen maken.

Or. de

Motivering

De regionale bevolking en sommige economische activiteiten (bvb. toerisme) ondervinden in 
verschillende mate overlast (geluidshinder, CO2-uitstoot, luchtvervuiling en energieverbruik) 
naar gelang van de gebruikte vliegtuigtypes. 

Amendement ingediend door Louis Grech en Miloš Koterec

Amendement 25
Overweging 9

(9) Door de opkomst van 
luchtvaartmaatschappijen die luchtdiensten 
tegen lage kosten verlenen, moeten de 
luchthavens die door deze maatschappijen 
worden bediend de mogelijkheid krijgen
luchthavengelden te heffen die 
overeenstemmen met de infrastructuur en/of 
het niveau van de verleende diensten, 
aangezien luchtvaartmaatschappijen er 
belang bij hebben diensten van een 
luchthaven te vragen die overeenstemmen 
met de prijs-kwaliteitsverhouding. De 
toegang tot een beperkt niveau van 

(9) Door de opkomst van 
luchtvaartmaatschappijen die luchtdiensten 
tegen lage kosten verlenen, moeten de 
luchthavens die door deze maatschappijen 
worden bediend de mogelijkheid krijgen 
luchthavengelden te heffen die 
overeenstemmen met de infrastructuur en/of 
het niveau van de verleende diensten, 
aangezien luchtvaartmaatschappijen er 
belang bij hebben diensten van een 
luchthaven te vragen die overeenstemmen 
met de prijs-kwaliteitsverhouding. De 
toegang tot een beperkt niveau van 
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infrastructuur of dienstverlening moet echter 
op niet-discriminerende basis open staan 
voor alle maatschappijen die er gebruik van 
willen maken. Als de vraag het aanbod 
overtreft, moet het beheersorgaan van de 
luchthaven objectieve en niet-
discriminerende criteria opstellen om te 
bepalen wie toegang krijgt.

infrastructuur of dienstverlening moet echter 
op niet-discriminerende basis open staan 
voor alle maatschappijen die er gebruik van 
willen maken. Als de vraag het aanbod 
overtreft, moet het beheersorgaan van de 
luchthaven objectieve en niet-
discriminerende criteria opstellen om te 
bepalen wie toegang krijgt. Iedere 
differentiatie en/of verhoging van 
heffingen moet transparant en objectief 
zijn en op duidelijke criteria berusten. 
Differentiatie kan een stimulerend effect 
hebben op de opening van nieuwe routes en 
hierdoor de regionale ontwikkeling 
bevorderen, in het bijzonder in regio's en 
op eilanden wier economie sterk 
afhankelijk is van het toerisme of die te 
lijden hebben onder geografische en 
natuurlijke handicaps, met inbegrip van de 
ultraperifere gebieden.  

Or. en

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 26
Overweging 9

(9) Door de opkomst van 
luchtvaartmaatschappijen die luchtdiensten 
tegen lage kosten verlenen, moeten de 
luchthavens die door deze maatschappijen 
worden bediend de mogelijkheid krijgen 
luchthavengelden te heffen die 
overeenstemmen met de infrastructuur en/of 
het niveau van de verleende diensten, 
aangezien luchtvaartmaatschappijen er 
belang bij hebben diensten van een 
luchthaven te vragen die overeenstemmen 
met de prijs-kwaliteitsverhouding. De 
toegang tot een beperkt niveau van 
infrastructuur of dienstverlening moet echter 
op niet-discriminerende basis open staan 
voor alle maatschappijen die er gebruik van 
willen maken. Als de vraag het aanbod 
overtreft, moet het beheersorgaan van de 

(9) Door de opkomst van 
luchtvaartmaatschappijen die luchtdiensten 
tegen lage kosten verlenen, moeten de 
luchthavens die door deze maatschappijen 
worden bediend de mogelijkheid krijgen 
luchthavengelden te heffen die 
overeenstemmen met de infrastructuur en/of 
het niveau van de verleende diensten, 
aangezien luchtvaartmaatschappijen er 
belang bij hebben diensten van een 
luchthaven te vragen die overeenstemmen 
met de prijs-kwaliteitsverhouding. De 
toegang tot een beperkt niveau van 
infrastructuur of dienstverlening moet echter 
op niet-discriminerende basis open staan 
voor alle maatschappijen die er gebruik van 
willen maken. Als de vraag het aanbod 
overtreft, moet het beheersorgaan van de 
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luchthaven objectieve en niet-
discriminerende criteria opstellen om te 
bepalen wie toegang krijgt.

luchthaven objectieve en niet-
discriminerende criteria opstellen om te 
bepalen wie toegang krijgt. Iedere 
differentiatie of verhoging van 
luchthavengelden moet transparant en 
objectief zijn en op duidelijke criteria 
berusten. Differentiatie kan een 
stimulerend effect hebben op de opening 
van nieuwe routes en moet rekening 
houden met het beginsel van de territoriale 
samenhang en met de specifieke 
natuurlijke handicaps waar de ultraperifere 
gebieden permanent onder te lijden hebben. 
Bij de differentiatie moeten voorts ook de 
behoeften van de regio's die hoofdzakelijk 
op het toerisme zijn aangewezen in 
aanmerking worden genomen.

Or. pt

Motivering

Doel van het amendement is de voorwaarden vast te stellen voor een differentiatie.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 27
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn geldt voor alle luchthavens die 
gevestigd zijn op het grondgebied waarop het 
Verdrag van toepassing is, die open staan voor 
commercieel verkeer en die jaarlijks meer dan 1 
miljoen passagiersbewegingen of meer dan 
25 000 ton goederen laten optekenen.

2. Deze richtlijn geldt voor alle luchthavens die 
gevestigd zijn op het grondgebied waarop het 
Verdrag van toepassing is, die open staan voor 
commercieel verkeer en die jaarlijks meer dan 
0,5% van alle passagiersbewegingen in de 
Unie, berekend op basis van de communautaire 
statistieken, laten optekenen.

Or. en

Motivering

De ontwerprichtlijn moet ook van toepassing zijn op de grotere luchthavens. 0,5% van het 
totale aantal passagiersbewegingen in de EU is een goed voorstel. De berekening van het 
percentage moet echter gebaseerd zijn op statistieken van een onafhankelijke Europese bron.
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 28
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn geldt voor alle luchthavens 
die gevestigd zijn op het grondgebied 
waarop het Verdrag van toepassing is, die 
open staan voor commercieel verkeer en die 
jaarlijks meer dan 1 miljoen 
passagiersbewegingen of meer dan 25 000 
ton goederen laten optekenen.

2. Deze richtlijn geldt voor alle luchthavens 
die gevestigd zijn op het grondgebied 
waarop het Verdrag van toepassing is, die 
open staan voor commercieel verkeer en die 
jaarlijks meer dan 1000 vliegbewegingen 
laten optekenen.

Or. de

Motivering

De werkingssfeer van de richtlijn moet worden uitgebreid tot de regionale luchthavens om het 
mogelijk te maken dat de luchthavengelden kunnen worden gebruikt in het kader van de 
overheidsbegrotingen. 

Amendement ingediend door Louis Grech en Miloš Koterec

Amendement 29
Artikel 2, letter e bis (nieuw)

(e bis) „Verbruiker": iedere natuurlijke of 
rechtspersoon die van een 
luchthavengebruiker een luchtdienst koopt.

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 30
Artikel 4, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat in elke 
luchthaven een verplichte en periodieke 
procedure wordt vastgesteld voor overleg 
tussen het beheersorgaan van de luchthaven
en de luchthavengebruikers of 
vertegenwoordigers van de 
luchthavengebruikers over de werking van 

1. De lidstaten zien erop toe dat in elke 
luchthaven een verplichte en periodieke 
procedure wordt vastgesteld voor overleg 
tussen het beheersorgaan van de luchthaven, 
de luchthavengebruikers of 
vertegenwoordigers van de 
luchthavengebruikers, en de plaatselijke 
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het systeem van luchthavengelden en het 
niveau van die gelden. Dit overleg dient 
minstens eenmaal per jaar plaats te vinden.

overheden over de werking van het systeem 
van luchthavengelden en het niveau van die 
gelden. Dit overleg dient minstens eenmaal 
per jaar plaats te vinden.

Or. de

Motivering

Plaatselijke overheden moeten bij het overleg worden betrokken.

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 31
Artikel 4, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat in elke 
luchthaven een verplichte en periodieke 
procedure wordt vastgesteld voor overleg 
tussen het beheersorgaan van de luchthaven 
en de luchthavengebruikers of 
vertegenwoordigers van de 
luchthavengebruikers over de werking van 
het systeem van luchthavengelden en het 
niveau van die gelden. Dit overleg dient 
minstens eenmaal per jaar plaats te vinden.

1. De lidstaten zien erop toe dat in elke 
luchthaven een verplichte en periodieke 
procedure wordt vastgesteld voor overleg 
tussen het beheersorgaan van de luchthaven 
en de luchthavengebruikers of 
vertegenwoordigers van de 
luchthavengebruikers over de werking van 
het systeem van luchthavengelden en het 
niveau van die gelden. Dit overleg dient 
plaats te vinden wanneer een wijziging van 
de luchthavengelden of de invoering van 
nieuwe luchthavengelden in het 
vooruitzicht wordt gesteld, en in ieder geval
minstens eenmaal per jaar. 

Or. pl

Motivering

Aangezien de markt van de burgerluchtvaart zeer dynamisch is, is overleg om de twee jaar in 
ieder geval onvoldoende. 

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 32
Artikel 4, lid 2

2. De lidstaten zien er, voor zover mogelijk, 
op toe dat wijzigingen van het systeem van 

2. De lidstaten zien er, voor zover mogelijk, 
op toe dat wijzigingen van het systeem van 
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luchthavengelden of van het niveau van die 
gelden plaatsvinden in overeenstemming 
tussen het beheersorgaan van de luchthaven 
en de luchthavengebruikers. Het 
beheersorgaan van de luchthaven dient 
daartoe uiterlijk vier maanden vóór de 
luchthavengelden van kracht worden een 
voorstel in tot wijziging van het systeem van 
luchthavengelden of het niveau van de 
luchthavengelden, samen met de redenen 
voor de voorgestelde wijzigingen. Op 
verzoek van een luchthavengebruiker pleegt 
het beheersorgaan van de luchthaven met de 
luchthavengebruikers overleg over de 
voorgestelde wijzigingen en houdt het 
rekening met hun meningen alvorens een 
definitieve beslissing te nemen. Het 
beheersorgaan van de luchthaven publiceert 
zijn definitieve beslissing uiterlijk twee 
maanden vóór de luchthavengelden van 
kracht worden. Het beheersorgaan van de 
luchthaven motiveert zijn beslissing met 
betrekking tot de standpunten van de 
luchthavengebruikers ingeval geen 
overeenstemming over de voorgestelde 
wijzigingen wordt bereikt tussen het 
beheersorgaan van de luchthaven en de 
luchthavengebruikers.

luchthavengelden of van het niveau van die 
gelden plaatsvinden in overeenstemming 
tussen het beheersorgaan van de luchthaven, 
de luchthavengebruikers en de plaatselijke 
overheden. Het beheersorgaan van de 
luchthaven dient daartoe uiterlijk vier 
maanden vóór de luchthavengelden van 
kracht worden een voorstel in tot wijziging 
van het systeem van luchthavengelden of het 
niveau van de luchthavengelden, samen met 
de redenen voor de voorgestelde 
wijzigingen. Op verzoek van een 
luchthavengebruiker of een plaatselijke 
overheid pleegt het beheersorgaan van de 
luchthaven met de luchthavengebruikers en 
de plaatselijke overheden overleg over de 
voorgestelde wijzigingen en houdt het 
rekening met hun meningen alvorens een 
definitieve beslissing te nemen. Het 
beheersorgaan van de luchthaven publiceert 
zijn definitieve beslissing uiterlijk twee 
maanden vóór de luchthavengelden van 
kracht worden. Het beheersorgaan van de 
luchthaven motiveert zijn beslissing met 
betrekking tot de standpunten van de 
luchthavengebruikers ingeval geen 
overeenstemming over de voorgestelde 
wijzigingen wordt bereikt tussen het 
beheersorgaan van de luchthaven, de 
luchthavengebruikers en de plaatselijke 
overheden.

Or. de

Motivering

Plaatselijke overheden moeten bij het overleg worden betrokken.

Amendement ingediend door Louis Grech en Miloš Koterec

Amendement 33
Artikel 4, lid 2

2. De lidstaten zien er, voor zover mogelijk, 
op toe dat wijzigingen van het systeem van 
luchthavengelden of van het niveau van die 

2. De lidstaten zien er, voor zover mogelijk, 
op toe dat wijzigingen van het systeem van 
luchthavengelden of van het niveau van die 
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gelden plaatsvinden in overeenstemming 
tussen het beheersorgaan van de luchthaven 
en de luchthavengebruikers. Het 
beheersorgaan van de luchthaven dient 
daartoe uiterlijk vier maanden vóór de 
luchthavengelden van kracht worden een 
voorstel in tot wijziging van het systeem van 
luchthavengelden of het niveau van de 
luchthavengelden, samen met de redenen 
voor de voorgestelde wijzigingen. Op 
verzoek van een luchthavengebruiker pleegt 
het beheersorgaan van de luchthaven met de 
luchthavengebruikers overleg over de 
voorgestelde wijzigingen en houdt het 
rekening met hun meningen alvorens een 
definitieve beslissing te nemen. Het 
beheersorgaan van de luchthaven publiceert 
zijn definitieve beslissing uiterlijk twee 
maanden vóór de luchthavengelden van 
kracht worden. Het beheersorgaan van de 
luchthaven motiveert zijn beslissing met 
betrekking tot de standpunten van de 
luchthavengebruikers ingeval geen 
overeenstemming over de voorgestelde 
wijzigingen wordt bereikt tussen het 
beheersorgaan van de luchthaven en de 
luchthavengebruikers.

gelden plaatsvinden in overeenstemming 
tussen het beheersorgaan van de luchthaven 
en de luchthavengebruikers. Het 
beheersorgaan van de luchthaven dient 
daartoe uiterlijk vier maanden vóór de 
luchthavengelden van kracht worden een 
voorstel in tot wijziging van het systeem van 
luchthavengelden of het niveau van de 
luchthavengelden, samen met de redenen 
voor de voorgestelde wijzigingen. Op 
verzoek van een luchthavengebruiker pleegt 
het beheersorgaan van de luchthaven met de 
luchthavengebruikers overleg over de 
voorgestelde wijzigingen en houdt het 
rekening met hun meningen alvorens een 
definitieve beslissing te nemen. Het 
beheersorgaan van de luchthaven publiceert 
zijn definitieve beslissing uiterlijk zes 
maanden vóór de luchthavengelden van 
kracht worden. De publicatiecriteria worden 
vastgesteld door de regelgevende instantie.
Het beheersorgaan van de luchthaven 
motiveert zijn beslissing met betrekking tot 
de standpunten van de luchthavengebruikers 
ingeval geen overeenstemming over de 
voorgestelde wijzigingen wordt bereikt 
tussen het beheersorgaan van de luchthaven 
en de luchthavengebruikers.

Or. en

Motivering

Een periode van twee maanden is te kort. Regio's die van het toerisme afhankelijk zouden er 
aanzienlijk nadeel van kunnen ondervinden omdat touroperators meer tijd nodig hebben om 
zich aan de definitieve beslissing van het beheersorgaan aan te passen aangezien zij hun 
overeenkomsten betreffende het verlenen van diensten lange tijd op voorhand sluiten.

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 34
Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat het 
beheersorgaan van de luchthaven alle 
luchthavengebruikers of vertegenwoordigers 

1. De lidstaten zien erop toe dat, wanneer 
een wijziging van de luchthavengelden of 
de invoering van nieuwe luchthavengelden 
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of verenigingen van luchthavengebruikers 
eenmaal per jaar informatie verschaft over 
de elementen die gebruikt worden als basis 
voor het vaststellen van het niveau van alle 
heffingen die op de luchthaven worden 
geïnd.

in het vooruitzicht wordt gesteld, en in ieder 
geval eenmaal per jaar, het beheersorgaan 
van de luchthaven alle luchthavengebruikers 
of vertegenwoordigers of verenigingen van 
luchthavengebruikers informatie verschaft 
over de elementen die gebruikt worden als 
basis voor het vaststellen van het niveau van 
alle heffingen die op de luchthaven worden 
geïnd.

Or. pl

Motivering

Indien de luchthavengelden minder dan eenmaal per jaar worden gewijzigd, zou er te lang 
geen informatie zijn van het beheersorgaan van de luchthaven, hetgeen nadelig zou zijn voor 
nieuwe marktdeelnemers, die de luchthaven willen gebruiken. Zelfs indien de informatie zich 
beperkt tot het bevestigen van de status quo, groeit de overtuiging dat het beheersorgaan van 
de luchthaven zijn taak naar behoren vervult.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 35
Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat het 
beheersorgaan van de luchthaven alle 
luchthavengebruikers of vertegenwoordigers 
of verenigingen van luchthavengebruikers 
eenmaal per jaar informatie verschaft over 
de elementen die gebruikt worden als basis 
voor het vaststellen van het niveau van alle 
heffingen die op de luchthaven worden 
geïnd.

1. De lidstaten zien erop toe dat het 
beheersorgaan van de luchthaven alle 
luchthavengebruikers of vertegenwoordigers 
of verenigingen van luchthavengebruikers, 
alsook de plaatselijke overheden eenmaal 
per jaar informatie verschaft over de 
elementen die gebruikt worden als basis 
voor het vaststellen van het niveau van alle 
heffingen die op de luchthaven worden 
geïnd.

Or. de

Motivering

Plaatselijke overheden moeten bij het overleg worden betrokken.



AM\672825NL.doc 15/18 PE 390.743v01-00

NL

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 36
Artikel 5, lid 1, letter d bis (nieuw)

(d bis) de inkomsten uit overheidssteun en 
andere tegemoetkomingen en subsidies in 
verhouding tot de inkomsten uit 
luchthavengelden;

Or. de

Motivering

Om eerlijke concurrentie en een juist beeld van de kosten te waarborgen moet naast de 
inkomsten van de luchthavenexploitanten uit luchthavengelden onder meer ook rekening 
worden gehouden met overheidsmiddelen die zij ontvangen (bvb. overheidsteun, 
tegemoetkomingen en subsidies). Dit is vooral belangrijk om de doeltreffendheid van de 
Europese financieringen te verhogen.

Amendement ingediend door Louis Grech en Miloš Koterec

Amendement 37
Artikel 6

De lidstaten zien erop toe dat het 
beheersorgaan van de luchthaven overleg 
pleegt met de luchthavengebruikers alvorens 
de definitieve plannen voor nieuwe 
infrastructuurprojecten op te stellen.

De lidstaten zien erop toe dat het 
beheersorgaan van de luchthaven overleg 
pleegt met de luchthavengebruikers alvorens 
de definitieve plannen voor nieuwe 
infrastructuurprojecten op te stellen. De 
criteria voor de invoering van nieuwe 
luchthavengelden moeten gebaseerd zijn op 
de kernactiviteiten van de luchthaven die 
van belang zijn voor de 
luchthavengebruikers en de verbruikers. 
Voorfinanciering van een 
capaciteitsuitbreiding is slechts in 
uitzonderlijke gevallen en met de volledige 
instemming van de luchthavengebruikers
toegestaan.

Or. en
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Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 38
Artikel 8, lid 1

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om het beheersorgaan van de luchthaven in 
staat te stellen variatie aan te brengen in de 
kwaliteit en het toepassingsgebied van 
bepaalde luchthavendiensten, terminals of 
delen van terminals, teneinde op maat 
gemaakte diensten te verlenen of een 
specifieke terminal of een deel van een 
terminal ter beschikking te stellen. Op basis 
van de kwaliteit en het toepassingsgebied 
van dergelijke diensten kan variatie worden 
aangebracht in het niveau van de 
luchthavengelden.

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om het beheersorgaan van de luchthaven in 
staat te stellen variatie aan te brengen in de 
kwaliteit en het toepassingsgebied van 
bepaalde luchthavendiensten, terminals of 
delen van terminals, teneinde op maat 
gemaakte diensten te verlenen of een 
specifieke terminal of een deel van een 
terminal ter beschikking te stellen en te 
garanderen dat de 
openbaredienstverplichtingen worden 
nagekomen. Op basis van de kwaliteit en het 
toepassingsgebied van dergelijke diensten en 
om, in het geval van de regio's bedoeld in 
artikel 299, lid 2 van het Verdrag, alle 
verbruikers algemene toegang tot de 
geleverde diensten te waarborgen kan 
variatie worden aangebracht in het niveau 
van de luchthavengelden.

Or. pt

Motivering

Doel van het amendement is te garanderen dat de algemenedienstverplichtingen worden 
nagekomen en, in het geval van de ultraperifere gebieden, op grond van de grote afstand 
tussen deze eilanden en het vasteland en hun afhankelijkheid van het luchtverkeer, alle 
consumenten toegang tot deze vervoerswijze te garanderen.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 39
Artikel 8, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten en de plaatselijke 
overheden zorgen ervoor dat de 
luchthavengelden worden gedifferentieerd 
per vliegtuigtype, naar gelang van de 
geluidshinder, de CO2-uitstoot, de 
plaatselijke luchtverontreiniging en het 
energieverbruik ervan. Bij de beoordeling 
van de geluidshinder moet rekening 
gehouden worden met tijdsaspecten 
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(indicator van geluidsbelasting 
dag/avond/nacht).

Or. de

Motivering

De regionale bevolking en sommige economische activiteiten (bvb. toerisme) ondervinden in 
verschillende mate hinder (geluidshinder, CO2-uitstoot, luchtvervuiling en energieverbruik) 
naar gelang van de gebruikte vliegtuigtypes. Bij de beoordeling van de geluidshinder moet, 
overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 2002/49/EG inzake omgevingslawaai, ook rekening 
worden gehouden met tijdsaspecten.

Amendement ingediend door Louis Grech en Miloš Koterec

Amendement 40
Artikel 8, lid 2

2. De lidstaten zien erop toe dat alle 
luchthavengebruikers die gebruik willen 
maken van de op maat gemaakte diensten of 
de specifieke (delen van) terminals toegang 
krijgen tot deze diensten en (delen van) 
terminals.

2. De lidstaten zien erop toe dat er geen 
discriminatie plaatsvindt, opdat alle 
luchthavengebruikers die gebruik willen 
maken van de op maat gemaakte diensten of 
de specifieke (delen van) terminals toegang 
krijgen tot deze diensten en (delen van) 
terminals. De luchthavengelden zijn 
gebaseerd op een minimumnorm met 
gelijke prijzen, ongeacht de terminal waar 
de dienstverlening aan luchtvaartuigen 
gebeurt.

Or. en

Amendement ingediend door Louis Grech en Miloš Koterec

Amendement 41
Artikel 10, lid 5

5. De onafhankelijke regelgevende instantie 
publiceert jaarlijks een verslag over haar 
activiteiten.

5. De onafhankelijke regelgevende instantie 
publiceert jaarlijks in de loop van de maand 
januari een verslag over haar activiteiten. 
Zij zorgt ervoor dat haar verslag 
toegankelijk is voor de 
luchthavengebruikers, de Commissie en het 
grote publiek.
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Or. en


