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Poprawkę złożyli Louis Grech oraz Miloš Koterec

Poprawka 14
Punkt 2 preambuły

(2) Niezbędne jest stworzenie wspólnych 
ram regulujących najważniejsze czynniki 
opłat lotniskowych oraz sposób ich 
ustalania, ponieważ przy braku takich ram 
mogą nie być przestrzegane podstawowe 
wymogi w stosunkach między 
zarządzającymi portami lotniczymi a 
użytkownikami tych portów.

(2) Niezbędne jest stworzenie wspólnych 
ram regulujących najważniejsze czynniki 
opłat lotniskowych oraz sposób ich 
ustalania, ponieważ przy braku takich ram 
mogą nie być przestrzegane podstawowe 
wymogi w stosunkach między 
zarządzającymi portami lotniczymi a 
użytkownikami tych portów. Ramy te 
powinny uwzględniać znaczenie portów 
lotniczych dla rozwoju regionów, zwłaszcza 
tych, które są w dużym stopniu uzależnione 
od turystyki lub które charakteryzują się 
niekorzystnym położeniem geograficznym 
lub w których występują naturalne 
utrudnienia, jak ma to miejsce w przypadku
regionów najbardziej oddalonych i wysp.
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Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 15
Punkt 2 a preambuły (nowy)

(2a) W regionach najbardziej oddalonych 
owe wspólne ramy mające na celu 
uregulowanie istotnych cech opłat 
lotniskowych i sposobu ich ustalania 
powinny zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w art. 299 ust. 2 traktatu WE 
uwzględniać stałą niekorzystną sytuację 
tych regionów oraz konieczność 
dopasowywania środków i strategii 
politycznych.

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie postanowień zawartych w art. 299 ust. 2.

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 16
Punkt 2 a preambuły (nowy)

(2a) Porty i linie lotnicze wraz z 
odpowiednią infrastrukturą przyczyniają 
się znacznie do spójności społecznej i 
gospodarczej w Unii Europejskiej, gdyż 
łączą regiony, tworzą miejsca pracy i 
przyciągają przedsiębiorstwa.

Or. de

Uzasadnienie

Porty lotnicze i lotniska jako dwa główne czynniki w procesie tworzenia wartości dodanej w 
sektorze lotniczym wspólnie przyczyniają się do rozwoju w UE.
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 17
Punkt 2 b preambuły (nowy)

(2) Między podmiotami terytorialnymi, 
liniami lotniczymi i regionalnymi portami 
lotniczymi powinny powstawać partnerstwa 
mające na celu wspieranie regionów, w 
których znajdują się porty lotnicze, oraz 
wspólne podejmowanie działalności 
gospodarczej.

Or. de

Uzasadnienie

Władze krajowe muszą dokładnie rozumieć sytuację swoich portów lotniczych, aby móc 
opracować odpowiednie plany rozwoju regionalnego. Dlatego mogłyby powstawać 
partnerstwa między podmiotami terytorialnymi a regionalnymi portami lotniczymi, aby 
wspierać regiony i wspólnie podejmować działalność gospodarczą. Ponieważ w procesie 
tworzenia wartości dodanej w sektorze lotniczym obok portów lotniczych biorą udział również 
linie lotnicze jako drugi główny element tego procesu, partnerstwami należy objąć również 
linie lotnicze.

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 18
Punkt 2 a preambuły (nowy)

(2a) Porty lotnicze w znacznym stopniu 
przyczyniają się do zapewnienia spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
Unii, ponieważ łączą regiony, tworzą 
miejsca pracy i przyciągają 
przedsiębiorstwa.

Or. pl

Uzasadnienie

Właściwa sieć portów lotniczych sprzyja nie tylko wewnętrznej spójności społecznej i 
gospodarczej, ale także spójności terytorialnej Unii Europejskiej.
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Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 19
Punkt 2 b preambuły (nowy)

(2b) Należy tworzyć partnerstwa między 
władzami publicznymi a regionalnymi
portami lotniczymi, aby promować region, 
w którym znajduje się port lotniczy, i 
podejmować wspólną działalność 
gospodarczą.

Or. pl

Uzasadnienie

Pojęcie „działalność gospodarcza” jest szersze niż pojęcie „działalność handlowa”, często 
bowiem wokół portów lotniczych powstają parki naukowo - techniczne i działalność 
podejmują inne przedsiębiorstwa bezpośrednio kooperujące z portem lotniczym.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 20
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4) Ramami w zakresie przychodów 
operatorów portów lotniczych ze środków 
publicznych są wytyczne wspólnotowe 
dotyczące finansowania portów lotniczych 
oraz pomocy państwa na rozpoczęcie 
działalności dla linii lotniczych 
działających w regionalnych portach 
lotniczych1.
____________________
1Dz.U. C 312 z 9.12.2005, str. 1.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania uczciwej konkurencji i przejrzystości struktury kosztów oprócz 
przychodów operatorów portów lotniczych z tytułu opłat lotniskowych konieczne jest również 
uwzględnienie ich przychodów ze środków publicznych (takich jak np. pomoc państwa, 
dopłaty i dotacje). Jest to szczególnie ważne, jeżeli skuteczność wykorzystania środków 
europejskich ma się podnieść.
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Poprawkę złożyli Louis Grech oraz Miloš Koterec

Poprawka 21
Punkt 5 preambuły

(5) Opłaty lotniskowe powinny być 
niedyskryminacyjne. Powinna zostać 
wprowadzona obowiązkowa procedura 
regularnych konsultacji pomiędzy 
zarządzającymi portami lotniczymi a 
użytkownikami tych portów, w ramach 
której każda ze stron miałaby możliwość 
odwołania się do niezależnego organu
regulacyjnego w przypadku 
zakwestionowania przez użytkowników 
portu lotniczego decyzji w sprawie opłat 
lotniskowych lub zmiany systemu 
pobierania tych opłat.

(5) Opłaty lotniskowe powinny być 
niedyskryminacyjne i powinny 
odzwierciedlać rzeczywiste koszty. Powinna 
zostać wprowadzona obowiązkowa 
procedura regularnych konsultacji pomiędzy 
zarządzającymi portami lotniczymi a 
użytkownikami tych portów, w ramach 
której każda ze stron miałaby możliwość 
odwołania się do niezależnego organu 
regulacyjnego w przypadku 
zakwestionowania przez użytkowników 
portu lotniczego decyzji w sprawie opłat 
lotniskowych lub zmiany systemu 
pobierania tych opłat. Niezależny organ 
regulacyjny powinien mieć dokładnie 
określone kompetencje, w tym w 
szczególności jasno sprecyzowane 
uprawnienia w zakresie nakładania kar.

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 22
Punkt 5 preambuły

(5) Opłaty lotniskowe powinny być 
niedyskryminacyjne. Powinna zostać 
wprowadzona obowiązkowa procedura 
regularnych konsultacji pomiędzy 
zarządzającymi portami lotniczymi a 
użytkownikami tych portów, w ramach 
której każda ze stron miałaby możliwość 
odwołania się do niezależnego organu 
regulacyjnego w przypadku 
zakwestionowania przez użytkowników 
portu lotniczego decyzji w sprawie opłat 
lotniskowych lub zmiany systemu 
pobierania tych opłat.

(5) Opłaty lotniskowe powinny być 
niedyskryminacyjne. Powinna zostać 
wprowadzona obowiązkowa procedura 
regularnych konsultacji pomiędzy 
zarządzającymi portami lotniczymi,
użytkownikami tych portów i lokalnymi 
władzami, w ramach której każda ze stron 
miałaby możliwość odwołania się do 
niezależnego organu regulacyjnego w 
przypadku zakwestionowania przez 
użytkowników portu lotniczego decyzji w 
sprawie opłat lotniskowych lub zmiany 
systemu pobierania tych opłat.
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Uzasadnienie

Władze lokalne lub podmioty terytorialne powinny zostać włączone do procedury konsultacji.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 23
Punkt 7 preambuły

(7) Nieodzowne jest, by użytkownicy 
portów lotniczych regularnie otrzymywali 
od zarządzających portami lotniczymi 
informacje o tym, w jaki sposób i na jakiej 
podstawie wyliczane są opłaty lotniskowe. 
Dzięki zapewnionej w ten sposób jawności 
przewoźnicy lotniczy będą znać koszty 
ponoszone przez port lotniczy i 
produktywność przeprowadzanych przez 
niego inwestycji. Aby umożliwić 
zarządzającym portami lotniczymi właściwą 
ocenę przyszłych potrzeb inwestycyjnych 
należy na użytkowników portów lotniczych 
nałożyć obowiązek terminowego 
przekazywania zarządzającym portami 
lotniczymi wszystkich swoich prognoz 
operacyjnych, projektów rozwoju oraz 
informacji o szczególnych potrzebach i 
życzeniach.

(7) Nieodzowne jest, by użytkownicy 
portów lotniczych i władze lokalne 
regularnie otrzymywali od zarządzających 
portami lotniczymi informacje o tym, w jaki 
sposób i na jakiej podstawie wyliczane są 
opłaty lotniskowe. Dzięki zapewnionej w ten 
sposób jawności przewoźnicy lotniczy i 
władze lokalne będą znać koszty ponoszone 
przez port lotniczy i produktywność 
przeprowadzanych przez niego inwestycji. 
Aby umożliwić zarządzającym portami 
lotniczymi właściwą ocenę przyszłych 
potrzeb inwestycyjnych, należy na 
użytkowników portów lotniczych nałożyć 
obowiązek terminowego przekazywania 
zarządzającym portami lotniczymi 
wszystkich swoich prognoz operacyjnych, 
projektów rozwoju oraz informacji o 
szczególnych potrzebach i życzeniach.

Or. de

Uzasadnienie

Władze lokalne lub podmioty terytorialne powinny zostać włączone do procedury konsultacji.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 24
Punkt 9 preambuły

(9) Z uwagi na pojawienie się przewoźników 
lotniczych realizujących usługi transportu 
lotniczego po niskich kosztach, porty 

(9) Z uwagi na pojawienie się przewoźników 
lotniczych realizujących usługi transportu 
lotniczego po niskich kosztach, porty 
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lotnicze obsługujące tych przewoźników 
powinny mieć możliwość stosowania opłat 
dostosowanych do infrastruktury i/lub 
poziomu świadczonych usług, jako że 
przewoźnicy lotniczy mają uzasadniony 
interes w tym, by wymagać od portu 
lotniczego usług odpowiadających 
stosunkowi ceny do jakości. Jednak dostęp 
do takiego niższego standardu infrastruktury 
lub usług powinien być w sposób 
niedyskryminacyjny otwarty dla wszystkich 
przewoźników lotniczych pragnących z nich 
korzystać.

lotnicze obsługujące tych przewoźników 
powinny mieć możliwość stosowania opłat 
dostosowanych do infrastruktury i/lub 
poziomu świadczonych usług, jako że 
przewoźnicy lotniczy mają uzasadniony 
interes w tym, by wymagać od portu 
lotniczego usług odpowiadających 
stosunkowi ceny do jakości. Opłaty powinny 
odzwierciedlać różnego rodzaju 
niedogodności dla regionalnej społeczności, 
jakie wiążą się z pewnymi typami 
samolotów. Jednak dostęp do takiego 
niższego standardu infrastruktury lub usług 
powinien być w sposób niedyskryminacyjny 
otwarty dla wszystkich przewoźników 
lotniczych pragnących z nich korzystać.

Or. de

Uzasadnienie

W zależności od typu samolotu społeczność regionalna, jak również pewne formy działalności 
gospodarczej (np. turystyka) są narażone na różnego rodzaju niedogodności spowodowane 
hałasem, emisją CO2, zanieczyszczeniem powietrza i zużyciem energii.

Poprawkę złożyli Louis Grech oraz Miloš Koterec

Poprawka 25
Punkt 9 preambuły

(9) Z uwagi na pojawienie się przewoźników 
lotniczych realizujących usługi transportu 
lotniczego po niskich kosztach, porty 
lotnicze obsługujące tych przewoźników 
powinny mieć możliwość stosowania opłat 
dostosowanych do infrastruktury i/lub 
poziomu świadczonych usług, jako że 
przewoźnicy lotniczy mają uzasadniony 
interes w tym, by wymagać od portu 
lotniczego usług odpowiadających 
stosunkowi ceny do jakości. Jednak dostęp 
do takiego niższego standardu infrastruktury 
lub usług powinien być w sposób 
niedyskryminacyjny otwarty dla wszystkich 
przewoźników lotniczych pragnących z nich 
korzystać. W przypadkach, gdy popyt 

(9) Z uwagi na pojawienie się przewoźników 
lotniczych realizujących usługi transportu 
lotniczego po niskich kosztach, porty 
lotnicze obsługujące tych przewoźników 
powinny mieć możliwość stosowania opłat 
dostosowanych do infrastruktury i/lub 
poziomu świadczonych usług, jako że 
przewoźnicy lotniczy mają uzasadniony 
interes w tym, by wymagać od portu 
lotniczego usług odpowiadających 
stosunkowi ceny do jakości. Jednak dostęp 
do takiego niższego standardu infrastruktury 
lub usług powinien być w sposób 
niedyskryminacyjny otwarty dla wszystkich 
przewoźników lotniczych pragnących z nich 
korzystać. W przypadkach, gdy popyt 
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przewyższa podaż, dostęp musi być 
udzielany na podstawie obiektywnych i 
niedyskrymacyjnych kryteriów 
opracowanych przez zarządzającego portem 
lotniczym.

przewyższa podaż, dostęp musi być 
udzielany na podstawie obiektywnych i 
niedyskrymacyjnych kryteriów 
opracowanych przez zarządzającego portem 
lotniczym. Wszelkie sposoby różnicowania 
lub podnoszenia opłat powinny być 
przejrzyste i obiektywne, a ich podstawą 
powinny być jasne kryteria. Różnicowanie 
można uważać za zachętę do otwierania 
nowych połączeń, a więc wspierania 
rozwoju regionalnego, zwłaszcza w tych 
regionach i na tych wyspach, których 
gospodarka jest w dużym stopniu 
uzależniona od turystyki lub które 
charakteryzują się niekorzystnym 
położeniem geograficznym lub w których 
występują naturalne utrudnienia, łącznie z 
regionami najbardziej oddalonymi.

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 26
Punkt 9 preambuły

(9) Z uwagi na pojawienie się przewoźników 
lotniczych realizujących usługi transportu 
lotniczego po niskich kosztach, porty 
lotnicze obsługujące tych przewoźników 
powinny mieć możliwość stosowania opłat 
dostosowanych do infrastruktury i/lub 
poziomu świadczonych usług, jako że 
przewoźnicy lotniczy mają uzasadniony 
interes w tym, by wymagać od portu 
lotniczego usług odpowiadających 
stosunkowi ceny do jakości. Jednak dostęp 
do takiego niższego standardu infrastruktury 
lub usług powinien być w sposób 
niedyskryminacyjny otwarty dla wszystkich 
przewoźników lotniczych pragnących z nich 
korzystać. W przypadkach, gdy popyt 
przewyższa podaż, dostęp musi być 
udzielany na podstawie obiektywnych i 
niedyskrymacyjnych kryteriów 
opracowanych przez zarządzającego portem 

(9) Z uwagi na pojawienie się przewoźników 
lotniczych realizujących usługi transportu 
lotniczego po niskich kosztach, porty 
lotnicze obsługujące tych przewoźników 
powinny mieć możliwość stosowania opłat 
dostosowanych do infrastruktury i/lub 
poziomu świadczonych usług, jako że 
przewoźnicy lotniczy mają uzasadniony 
interes w tym, by wymagać od portu 
lotniczego usług odpowiadających 
stosunkowi ceny do jakości. Jednak dostęp 
do takiego niższego standardu infrastruktury 
lub usług powinien być w sposób 
niedyskryminacyjny otwarty dla wszystkich 
przewoźników lotniczych pragnących z nich 
korzystać. W przypadkach, gdy popyt 
przewyższa podaż, dostęp musi być 
udzielany na podstawie obiektywnych i 
niedyskrymacyjnych kryteriów 
opracowanych przez zarządzającego portem 



AM\672825PL.doc 9/17 PE 390.743v01-00

PL

lotniczym. lotniczym. Wszelkie przypadki 
różnicowania lub podwyższania opłat 
muszą się charakteryzować przejrzystością i 
obiektywizmem oraz opierać się na 
jednoznacznych kryteriach. Różnicowanie 
może stanowić zachętę do otwierania 
nowych połączeń oraz uwzględniać zasadę 
spójności terytorialnej, jak również brać 
pod uwagę utrudnienia wynikające z 
warunków naturalnych, z którymi 
nieustannie mają do czynienia regiony 
najbardziej oddalone. W przypadku 
wprowadzania rozróżnień powinno się 
również uwzględniać potrzeby regionów, 
które utrzymują się głównie z turystyki.

Or. pt

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest precyzyjne określenie warunków różnicowania cen.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 27
Artykuł 1 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich portów lotniczych położonych na 
terytorium, na którym stosuje się 
postanowienia Traktatu, otwartych dla ruchu 
handlowego, obsługujących rocznie ponad 1 
milion pasażerów lub 25 000 ton ładunków.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich portów lotniczych położonych na 
terytorium, na którym stosuje się 
postanowienia traktatu, otwartych dla ruchu 
handlowego, obsługujących rocznie ponad
0,5% wszystkich pasażerów w Unii w 
oparciu o informacje statystyczne 
Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres stosowania projektu dyrektywy musi obejmować duże porty lotnicze. 0,5% wszystkich 
pasażerów w UE to dobra propozycja. Jednak stosownych obliczeń musi dokonywać 
niezależny europejski urząd statystyczny.
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 28
Artykuł 1 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich portów lotniczych położonych na 
terytorium, na którym stosuje się 
postanowienia Traktatu, otwartych dla ruchu 
handlowego, obsługujących rocznie ponad 1 
milion pasażerów lub 25 000 ton ładunków.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
wszystkich portów lotniczych położonych na 
terytorium, na którym stosuje się 
postanowienia traktatu, otwartych dla ruchu 
handlowego, obsługujących rocznie ponad 
1 000 startów i lądowań.

Or. de

Uzasadnienie

W zakresie obowiązywania dyrektywy należy uwzględnić regionalne porty lotnicze, aby kasy 
publiczne miały możliwość pobierania opłat.

Poprawkę złożyli Louis Grech oraz Miloš Koterec

Poprawka 29
Artykuł 1 litera (e a) (nowa)

(ea) „konsument” to każda osoba fizyczna 
lub prawna, która kupuje usługę 
transportową od użytkownika portu 
lotniczego.

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 30
Artykuł 4 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w każdym porcie lotniczym 
procedury obowiązkowych i regularnych 
konsultacji pomiędzy zarządzającym portem 
lotniczym a użytkownikami portu lotniczego 
lub ich przedstawicielami, dotyczących 
funkcjonowania systemu opłat lotniskowych 
i ich wysokości. Konsultacje takie odbywają 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w każdym porcie lotniczym 
procedury obowiązkowych i regularnych 
konsultacji pomiędzy zarządzającym portem 
lotniczym a użytkownikami portu lotniczego 
lub ich przedstawicielami i władzami 
lokalnymi, dotyczących funkcjonowania 
systemu opłat lotniskowych i ich wysokości. 
Konsultacje takie odbywają się przynajmniej 
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się przynajmniej raz w roku. raz w roku.

Or. de

Uzasadnienie

Władze lokalne lub podmioty terytorialne powinny zostać włączone do procedury konsultacji.

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 31
Artykuł 4 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w każdym porcie lotniczym 
procedury obowiązkowych i regularnych 
konsultacji pomiędzy zarządzającym portem 
lotniczym a użytkownikami portu lotniczego 
lub ich przedstawicielami, dotyczących 
funkcjonowania systemu opłat lotniskowych 
i ich wysokości. Konsultacje takie odbywają 
się przynajmniej raz w roku.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie w każdym porcie lotniczym 
procedury obowiązkowych i regularnych 
konsultacji pomiędzy zarządzającym portem 
lotniczym a użytkownikami portu lotniczego 
lub ich przedstawicielami, dotyczących 
funkcjonowania systemu opłat lotniskowych 
i ich wysokości. Konsultacje takie odbywają 
się, jeżeli rozważa się zmianę opłat lub 
nałożenie nowych, a w każdym wypadku 
przynajmniej raz w roku.

Or. pl

Uzasadnienie

Rynek lotnictwa cywilnego jest bardzo dynamiczny, zatem konsultacje co dwa lata byłyby zbyt 
rzadkie.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 32
Artykuł 4 ustęp 2

2. Państwa członkowskie zapewniają, w 
miarę możliwości, wprowadzanie zmian 
systemu opłat lotniskowych lub wysokości 
opłat w drodze porozumienia pomiędzy 
zarządzającym portem lotniczym a 
użytkownikami portu lotniczego. W tym 
celu zarządzający portem lotniczym 
przedkłada wszelkie propozycje zmian 

2. Państwa członkowskie zapewniają, w 
miarę możliwości, wprowadzanie zmian 
systemu opłat lotniskowych lub wysokości 
opłat w drodze porozumienia pomiędzy 
zarządzającym portem lotniczym,
użytkownikami portu lotniczego i lokalnymi 
władzami. W tym celu zarządzający portem 
lotniczym przedkłada wszelkie propozycje 
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systemu opłat lotniskowych lub ich 
wysokości użytkownikom portu lotniczego 
nie później niż na 4 miesiące przed ich 
wejściem w życie, wraz z uzasadnieniem 
proponowanych zmian. Na życzenie 
dowolnego użytkownika portu lotniczego 
podmiot zarządzający tym portem lotniczym 
organizuje konsultacje w sprawie 
proponowanych zmian z udziałem 
użytkowników portu lotniczego, i 
uwzględnia ich opinie przed podjęciem 
ostatecznej decyzji. Zarządzający portem 
lotniczym publikuje swoją ostateczną 
decyzję nie później niż na 2 miesiące przed 
jej wejściem w życie. Zarządzający portem 
lotniczym uzasadnia swoją decyzję odnośnie 
do opinii wyrażonych przez użytkowników 
portu lotniczego w przypadku, gdy 
pomiędzy nim a użytkownikami nie zostało 
osiągnięte porozumienie w sprawie 
proponowanych zmian.

zmian systemu opłat lotniskowych lub ich 
wysokości użytkownikom portu lotniczego 
nie później niż na 4 miesiące przed ich 
wejściem w życie, wraz z uzasadnieniem 
proponowanych zmian. Na życzenie 
dowolnego użytkownika portu lotniczego 
lub władz lokalnych podmiot zarządzający 
tym portem lotniczym organizuje 
konsultacje w sprawie proponowanych 
zmian z udziałem użytkowników portu 
lotniczego i lokalnych władz, oraz
uwzględnia ich opinie przed podjęciem 
ostatecznej decyzji. Zarządzający portem 
lotniczym publikuje swoją ostateczną 
decyzję nie później niż na 2 miesiące przed 
jej wejściem w życie. Zarządzający portem 
lotniczym uzasadnia swoją decyzję odnośnie 
do opinii wyrażonych przez użytkowników
portu lotniczego w przypadku, gdy 
pomiędzy nim, użytkownikami i lokalnym 
władzami nie zostało osiągnięte 
porozumienie w sprawie proponowanych 
zmian.

Or. de

Uzasadnienie

Władze lokalne lub podmioty terytorialne powinny zostać włączone do procedury konsultacji.

Poprawkę złożyli Louis Grech oraz Miloš Koterec

Poprawka 33
Artykuł 4 ustęp 2

2. Państwa członkowskie zapewniają, w 
miarę możliwości, wprowadzanie zmian 
systemu opłat lotniskowych lub wysokości 
opłat w drodze porozumienia pomiędzy 
zarządzającym portem lotniczym a 
użytkownikami portu lotniczego. W tym 
celu zarządzający portem lotniczym 
przedkłada wszelkie propozycje zmian 
systemu opłat lotniskowych lub ich 
wysokości użytkownikom portu lotniczego 
nie później niż na 4 miesiące przed ich 

2. Państwa członkowskie zapewniają, w 
miarę możliwości, wprowadzanie zmian 
systemu opłat lotniskowych lub wysokości 
opłat w drodze porozumienia pomiędzy 
zarządzającym portem lotniczym a 
użytkownikami portu lotniczego. W tym 
celu zarządzający portem lotniczym 
przedkłada wszelkie propozycje zmian 
systemu opłat lotniskowych lub ich 
wysokości użytkownikom portu lotniczego 
nie później niż na 4 miesiące przed ich 



AM\672825PL.doc 13/17 PE 390.743v01-00

PL

wejściem w życie, wraz z uzasadnieniem 
proponowanych zmian. Na życzenie 
dowolnego użytkownika portu lotniczego 
podmiot zarządzający tym portem lotniczym 
organizuje konsultacje w sprawie 
proponowanych zmian z udziałem 
użytkowników portu lotniczego, i 
uwzględnia ich opinie przed podjęciem 
ostatecznej decyzji. Zarządzający portem 
lotniczym publikuje swoją ostateczną 
decyzję nie później niż na 2 miesiące przed 
jej wejściem w życie. Zarządzający portem 
lotniczym uzasadnia swoją decyzję odnośnie 
do opinii wyrażonych przez użytkowników 
portu lotniczego w przypadku, gdy 
pomiędzy nim a użytkownikami nie zostało 
osiągnięte porozumienie w sprawie 
proponowanych zmian.

wejściem w życie, wraz z uzasadnieniem 
proponowanych zmian. Na życzenie 
dowolnego użytkownika portu lotniczego 
podmiot zarządzający tym portem lotniczym 
organizuje konsultacje w sprawie 
proponowanych zmian z udziałem 
użytkowników portu lotniczego, i 
uwzględnia ich opinie przed podjęciem 
ostatecznej decyzji. Zarządzający portem 
lotniczym publikuje swoją ostateczną 
decyzję nie później niż na 6 miesięcy przed 
jej wejściem w życie. Kryteria publikacji 
powinien określać organ regulacyjny.
Zarządzający portem lotniczym uzasadnia 
swoją decyzję odnośnie do opinii 
wyrażonych przez użytkowników portu 
lotniczego w przypadku, gdy pomiędzy nim 
a użytkownikami nie zostało osiągnięte 
porozumienie w sprawie proponowanych 
zmian.

Or. en

Uzasadnienie

Okres dwóch miesięcy jest zbyt krótki. Regiony uzależnione od turystyki mogłyby bardzo 
odczuć skutki, ponieważ organizatorzy wycieczek potrzebują więcej czasu na dostosowanie 
się do decyzji, gdyż zawierają oni umowy o świadczenie usług dużo wcześniej.

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 34
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przekazanie przynajmniej raz do roku przez 
zarządzającego portem lotniczym wszystkim 
użytkownikom portu lotniczego bądź 
przedstawicielom lub stowarzyszeniom 
użytkowników portu lotniczego informacje
na temat poszczególnych elementów, na 
podstawie których określa się wysokość 
opłat pobieranych w porcie lotniczym.

1. W przypadku, gdy rozważa się zmianę 
opłat lub nałożenie nowych, a w każdym 
przypadku przynajmniej raz w roku, 
państwa członkowskie zapewniają 
przekazanie przez zarządzającego portem 
lotniczym wszystkim użytkownikom portu 
lotniczego bądź przedstawicielom lub 
stowarzyszeniom użytkowników portu 
lotniczego informacji na temat 
poszczególnych elementów, na podstawie 
których określa się wysokość opłat 
pobieranych w porcie lotniczym.
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Or. pl

Uzasadnienie

Jeżeli zmiany opłat byłyby rzadsze niż raz w roku, to brak informacji z strony zarządzającego 
portem lotniczym mógłby być nazbyt długi, brak informacji nie byłby korzystny dla nowych 
podmiotów zainteresowanych korzystaniem z portów lotniczych. Nawet powtórzenie tego, co 
już obowiązuje, utrwali przekonanie o stabilności działania zarządzającego portem lotniczym.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 35
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przekazanie przynajmniej raz do roku przez 
zarządzającego portem lotniczym wszystkim 
użytkownikom portu lotniczego bądź 
przedstawicielom lub stowarzyszeniom 
użytkowników portu lotniczego informacje 
na temat poszczególnych elementów, na 
podstawie których określa się wysokość 
opłat pobieranych w porcie lotniczym. 
Informacje te powinny obejmować co 
najmniej:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
przekazanie przynajmniej raz do roku przez 
zarządzającego portem lotniczym wszystkim 
użytkownikom portu lotniczego bądź 
przedstawicielom lub stowarzyszeniom 
użytkowników portu lotniczego oraz 
lokalnym władzom informacji na temat 
poszczególnych elementów, na podstawie 
których określa się wysokość opłat 
pobieranych w porcie lotniczym.

Or. de

Uzasadnienie

Władze lokalne lub podmioty terytorialne powinny zostać włączone do procedury konsultacji.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 36
Artykuł 5 ustęp 1 litera (d a) (nowa)

(da) przychody z tytułu pomocy państwa 
oraz innych dopłat i dotacji w stosunku do 
przychodów z opłat lotniskowych;

Or. de



AM\672825PL.doc 15/17 PE 390.743v01-00

PL

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania uczciwej konkurencji i przejrzystości struktury kosztów oprócz 
przychodów operatorów portów lotniczych z tytułu opłat lotniskowych konieczne jest również 
uwzględnienie ich przychodów ze środków publicznych (takich jak np. pomoc państwa, 
dopłaty i dotacje). Jest to szczególnie ważne, jeżeli skuteczność wykorzystania środków 
europejskich ma się podnieść.

Poprawkę złożyli Louis Grech oraz Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 37
Artykuł 6

Państwa członkowskie zapewniają 
konsultacje zarządzających portami 
lotniczymi z użytkownikami tych portów 
przed sfinalizowaniem planów dotyczących 
nowych projektów infrastrukturalnych.

Państwa członkowskie zapewniają 
konsultacje zarządzających portami 
lotniczymi z użytkownikami tych portów 
przed sfinalizowaniem planów dotyczących 
nowych projektów infrastrukturalnych. 
Kryteria wprowadzania nowych opłat 
powinny odzwierciedlać najważniejsze 
czynności wykonywane przez port lotniczy, 
które mogłyby mieć wpływ na 
użytkowników portów lotniczych i 
konsumentów. Zgodę na prefinansowanie 
zwiększenia przepustowości wydaje się tylko 
w wyjątkowych przypadkach oraz za zgodą 
użytkowników portu lotniczego.

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 38
Artykuł 8 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmą 
niezbędne środki, aby umożliwić 
zarządzającym portami lotniczymi 
zróżnicowanie jakości i zakresu 
poszczególnych usług oferowanych przez 
port lotniczy oraz terminali lub ich części, 
celem udostępnienia usług dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb bądź 
zaoferowania dedykowanych terminali lub 
ich części. Wysokość opłat lotniskowych 

1. Państwa członkowskie podejmą 
niezbędne środki, aby umożliwić 
zarządzającym portami lotniczymi 
zróżnicowanie jakości i zakresu 
poszczególnych usług oferowanych przez 
port lotniczy oraz terminali lub ich części, 
celem udostępnienia usług dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb bądź 
zaoferowania dedykowanych terminali lub 
ich części i wywiązania się w ten sposób z 
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może być zróżnicowana stosownie do 
jakości i zakresu omawianych usług.

obowiązku dbania o dobro publiczne.
Wysokość opłat lotniskowych może być 
zróżnicowana stosownie do jakości i zakresu 
omawianych usług, a w przypadku regionów 
wymienionych w art. 299 ust. 2 traktatu 
WE może umożliwiać wszystkim 
konsumentom powszechny dostęp do usług.

Or. pt

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zagwarantowanie wywiązywania się z obowiązku dbania o dobro 
publiczne, a w przypadku regionów najbardziej oddalonych ze względu na niezwykle dużą 
odległość tych wysp od lądu stałego i ich uzależnienie od transportu lotniczego powinna ona 
umożliwić wszystkim konsumentom dostęp do tego środka transportu.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 39
Artykuł 8 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie i władze lokalne 
podejmują działania w celu zróżnicowania 
opłat w zależności od typu samolotu w 
odniesieniu do emisji hałasu, CO2, 
lokalnego zanieczyszczenia powietrza i 
zużycia energii. W ocenie uciążliwości 
hałasu należy uwzględnić aspekty czasowe 
(wskaźnik hałasu w ciągu dnia, wieczorem i 
nocą).

Or. de

Uzasadnienie

W zależności od typu samolotu społeczność regionalna, jak również pewne formy działalności 
gospodarczej (np. turystyka) są narażone na różnego rodzaju niedogodności spowodowane 
hałasem, emisją CO2, zanieczyszczeniem powietrza i zużyciem energii. W ocenie uciążliwości 
hałasu należy uwzględnić aspekty czasowe, zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE w sprawie 
poziomu hałasu w środowisku.
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Poprawkę złożyli Louis Grech oraz Miloš Koterec

Poprawka 40
Artykuł 8 ustęp 2

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim użytkownikom portu lotniczego 
pragnącym korzystać z usług dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb lub z 
dedykowanego terminalu bądź jego części 
możliwość uzyskania dostępu do nich.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim użytkownikom portu lotniczego 
pragnącym korzystać z usług dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb lub z 
dedykowanego terminalu bądź jego części 
możliwość uzyskania dostępu do nich w 
sposób pozbawiony dyskryminacji.
Podstawą opłat powinny być standardy 
minimum i ustalanie cen na zasadzie 
równości, niezależnie od terminalu, zgodnie 
z zasadą „jeden port lotniczy, jedna opłata”.

Or. en

Poprawkę złożyli Louis Grech oraz Miloš Koterec

Poprawka 41
Artykuł 10 ustęp 5

5. Niezależny organ regulacyjny publikuje 
coroczne sprawozdania ze swojej 
działalności.

5. Niezależny organ regulacyjny publikuje 
corocznie, w pierwszym miesiącu danego 
roku, sprawozdanie ze swojej działalności.
Powinno ono być udostępniane 
użytkownikom, Komisji i opinii publicznej.

Or. en


