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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlagata Louis Grech in Miloš Koterec

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 2

(2) Treba je vzpostaviti skupen okvir, ki bo 
urejal bistvene lastnosti letaliških pristojbin 
in način njihovega določanja, saj se ob 
odsotnosti takega okvira osnovne zahteve 
glede odnosov med upravnimi organi 
letališča in uporabniki letališča ne spoštujejo 
vedno.

(2) Treba je vzpostaviti skupen okvir, ki bo 
urejal bistvene lastnosti letaliških pristojbin 
in način njihovega določanja, saj se ob 
odsotnosti takega okvira osnovne zahteve 
glede odnosov med upravnimi organi 
letališča in uporabniki letališča ne spoštujejo 
vedno. Okvir bi moral priznavati pomen, ki 
ga imajo letališča za razvoj regij, zlasti 
tistih, ki so močno odvisne od turizma, in 
tistih z geografskimi ali naravnimi ovirami, 
npr. oddaljenih regij in otokov.

Or. en



PE 390.743v01-00 2/15 AM\672825SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) V najbolj oddaljenih regijah bi moral 
ta skupni okvir, ki bo urejal bistvene 
lastnosti letaliških pristojbin in način 
njihovega določanja v skladu z določbami 
člena 299(2) Pogodbe ES, upoštevati 
neugodne razmere v teh regijah in temu 
ustrezno prilagoditev ukrepov in političnih 
strategij.

Or. pt

S predlogom spremembe se upoštevajo določbe člena 299(2).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Markus Pieper

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Letališča, letalski prevozniki in 
ustrezna infrastruktura pomembno 
prispevajo k socialni in gospodarski 
koheziji v Evropski uniji, saj povezujejo 
regije, ustvarjajo delovna mesta in 
privabljajo podjetja.

Or. de

Obrazložitev

Letališča in letalski prevozniki kot glavni ustvarjalci dodane vrednosti v sektorju zračnega 
prevoza skupaj prispevajo k razvoju v EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Markus Pieper

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 2 b (novo)

(2) Za promocijo regij, kjer ležijo letališča, 
in skupen razvoj gospodarskih dejavnosti je 
treba oblikovati partnerstva med javnimi 
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organi, letalskimi prevozniki in 
regionalnimi letališči.

Or. de

Obrazložitev

Nacionalne oblasti morajo za oblikovanje ustreznih regionalnih razvojnih načrtov razumeti
dejanski položaj svojih letališč. Glede na to bi bilo dobro oblikovati partnerstva med javnimi 
organi in regionalnimi letališči, ki bi spodbujala regije in razvijala skupne gospodarske 
dejavnosti. Letalski prevozniki so poleg letališč drugi najpomembnejši dejavnik, ki ustvarja 
dodano vrednost v sektorju zračnega prometa, zato bi morali biti vključeni v ta partnerstva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mieczysław Edmund Janowski

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Letališča pomembno prispevajo k 
socialni, gospodarski in ozemeljski koheziji 
v Uniji, saj povezujejo regije, ustvarjajo 
delovna mesta in privabljajo podjetja.

Or. pl

Obrazložitev

Primerno omrežje letališč prispeva ne le k socialni in gospodarski, temveč tudi k ozemeljski 
koheziji v Evropski uniji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mieczysław Edmund Janowski

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 2 b (novo)

(2b) Za promocijo regij, kjer ležijo letališča, 
in razvoj skupnih gospodarskih dejavnosti 
je treba oblikovati partnerstva med javnimi 
organi in regionalnimi letališči.

Or. pl

Obrazložitev

Slovenska različica tega predloga spremembe se ne razlikuje od predloga spremembe iz 
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osnutka mnenja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4) Okvir za prihodke upravljavcev letališč 
iz javnih sredstev določajo smernice 
Skupnosti o financiranju letališč in 
zagonski državni pomoči letalskim družbam 
z odhodi z regionalnih letališč1.
-------------------------------------------------
1 UL C 312, 9.12.2005, str. 1.

Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev poštene konkurence in odražanje dejanskih stroškov je treba poleg prihodkov 
upravljavcev letališč iz letaliških pristojbin upoštevati tudi prihodke iz javnih sredstev (npr. 
državno pomoč, podporo in subvencije). To je zlasti pomembno za izboljšanje učinkovitosti 
porabe evropskih finančnih sredstev. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Louis Grech in Miloš Koterec 

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 5

(5) Letališke pristojbine ne smejo biti 
diskriminacijske. Vzpostaviti je treba 
obvezen postopek rednega posvetovanja 
med upravnimi organi letališča in uporabniki 
letališča z možnostjo, da se lahko katera koli 
stran obrne na neodvisen regulativni organ, 
če uporabniki letališč izpodbijajo sklep o 
letaliških pristojbinah ali spremembi sistema 
obračunavanja pristojbin.

(5) Letališke pristojbine ne smejo biti 
diskriminacijske in morajo odražati 
dejanske stroške. Vzpostaviti je treba 
obvezen postopek rednega posvetovanja 
med upravnimi organi letališča in uporabniki 
letališča z možnostjo, da se lahko katera koli 
stran obrne na neodvisen regulativni organ, 
če uporabniki letališč izpodbijajo sklep o 
letaliških pristojbinah ali spremembi sistema 
obračunavanja pristojbin. Neodvisni 
regulativni organ bi moral imeti jasno in 
natančno določene pristojnosti, zlasti 
pooblastila za sprejetje kazenskih ukrepov.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 5

(5) Letališke pristojbine ne smejo biti 
diskriminacijske. Vzpostaviti je treba 
obvezen postopek rednega posvetovanja 
med upravnimi organi letališča in
uporabniki letališča z možnostjo, da se lahko 
katera koli stran obrne na neodvisen 
regulativni organ, če uporabniki letališč 
izpodbijajo sklep o letaliških pristojbinah ali 
spremembi sistema obračunavanja 
pristojbin.

(5) Letališke pristojbine ne smejo biti 
diskriminacijske. Vzpostaviti je treba 
obvezen postopek rednega posvetovanja 
med upravnimi organi letališča, uporabniki 
letališča in lokalnimi organi z možnostjo, 
da se lahko katera koli stran obrne na 
neodvisen regulativni organ, če uporabniki 
letališč izpodbijajo sklep o letaliških 
pristojbinah ali spremembi sistema 
obračunavanja pristojbin.

Or. de

Obrazložitev

Lokalni ali javni organi bi morali sodelovati pri postopku posvetovanja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 7

(7) Za uporabnike letališč je bistvenega 
pomena, da od upravnega organa letališča 
redno dobivajo informacije o tem, kako in na 
kakšni podlagi se izračunavajo letališke 
pristojbine. Takšna preglednost bo letalskim 
prevoznikom omogočila vpogled v stroške, 
ki jih ima letališče in produktivnost naložb 
letališča. Da bi lahko upravni organ letališča 
ustrezno ocenil zahteve glede prihodnjih 
vlaganj, je treba od uporabnikov letališč 
zahtevati, da mu pravočasno posredujejo 
svoje operativne napovedi, razvojne projekte 
ter posebne zahteve in želje.

(7) Za uporabnike letališč in lokalne organe 
je bistvenega pomena, da od upravnega 
organa letališča redno dobivajo informacije 
o tem, kako in na kakšni podlagi se 
izračunavajo letališke pristojbine. Takšna 
preglednost bo letalskim prevoznikom in 
lokalnim organom omogočila vpogled v 
stroške, ki jih ima letališče in produktivnost 
naložb letališča. Da bi lahko upravni organ 
letališča ustrezno ocenil zahteve glede 
prihodnjih vlaganj, je treba od uporabnikov 
letališč zahtevati, da mu pravočasno 
posredujejo svoje operativne napovedi, 
razvojne projekte ter posebne zahteve in 
želje.

Or. de



PE 390.743v01-00 6/15 AM\672825SL.doc

SL

Obrazložitev

Lokalni ali javni organi bi morali sodelovati pri postopku posvetovanja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava 9

(9) Zaradi pojava letalskih prevoznikov, ki 
storitve zračnega prevoza opravljajo z 
nizkimi stroški, je treba letališčem, ki jih ti 
prevozniki uporabljajo, omogočiti, da 
uporabljajo pristojbine, ki ustrezajo
infrastrukturi in/ali ravni opravljenih 
storitev, ker imajo letalski prevozniki 
legitimen interes, da od letališča zahtevajo 
storitve, ki ustrezajo razmerju 
cena/kakovost. Dostop do take znižane ravni 
infrastrukture ali storitev pa mora biti odprt 
brez diskriminacije za vse prevoznike, ki jih 
želijo uporabljati. 

(9) Zaradi pojava letalskih prevoznikov, ki 
storitve zračnega prevoza opravljajo z 
nizkimi stroški, je treba letališčem, ki jih ti 
prevozniki uporabljajo, omogočiti, da 
uporabljajo pristojbine, ki ustrezajo 
infrastrukturi in/ali ravni opravljenih 
storitev, ker imajo letalski prevozniki 
legitimen interes, da od letališča zahtevajo 
storitve, ki ustrezajo razmerju 
cena/kakovost. Pristojbine bi morale biti 
določene tako, da odražajo različne vplive 
določenih vrst zrakoplovov na regionalno 
prebivalstvo. Dostop do take znižane ravni 
infrastrukture ali storitev pa mora biti odprt 
brez diskriminacije za vse prevoznike, ki jih 
želijo uporabljati. 

Or. de

Obrazložitev

Različne vrste zrakoplovov različno vplivajo na regionalno prebivalstvo in nekatere 
gospodarske dejavnosti (npr. turizem) zaradi hrupa, ki ga povzročajo, emisij CO2, 
onesnaževanja zraka in porabe energije.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Louis Grech in Miloš Koterec

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava 9

(9) Zaradi pojava letalskih prevoznikov, ki 
storitve zračnega prevoza opravljajo z 
nizkimi stroški, je treba letališčem, ki jih ti
prevozniki uporabljajo, omogočiti, da 
uporabljajo pristojbine, ki ustrezajo 
infrastrukturi in/ali ravni opravljenih 
storitev, ker imajo letalski prevozniki 

(9) Zaradi pojava letalskih prevoznikov, ki 
storitve zračnega prevoza opravljajo z 
nizkimi stroški, je treba letališčem, ki jih ti 
prevozniki uporabljajo, omogočiti, da 
uporabljajo pristojbine, ki ustrezajo 
infrastrukturi in/ali ravni opravljenih 
storitev, ker imajo letalski prevozniki 
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legitimen interes, da od letališča zahtevajo 
storitve, ki ustrezajo razmerju 
cena/kakovost. Dostop do take znižane ravni 
infrastrukture ali storitev pa mora biti odprt 
brez diskriminacije za vse prevoznike, ki jih 
želijo uporabljati. Če povpraševanje presega 
ponudbo, se dostop določi na podlagi 
objektivnega in nediskriminacijskega merila, 
ki ga določi upravni organ letališča. 

legitimen interes, da od letališča zahtevajo 
storitve, ki ustrezajo razmerju 
cena/kakovost. Dostop do take znižane ravni 
infrastrukture ali storitev pa mora biti odprt 
brez diskriminacije za vse prevoznike, ki jih 
želijo uporabljati. Če povpraševanje presega 
ponudbo, se dostop določi na podlagi 
objektivnega in nediskriminacijskega merila, 
ki ga določi upravni organ letališča. Vsako 
razlikovanje in/ali povečanje pristojbin 
mora biti pregledno, objektivno in mora 
temeljiti na jasnih merilih. Razlikovanje je 
lahko pobuda za odprtje novih prog, zato 
lahko pripomore k regionalnemu razvoju, 
zlasti v regijah in na otokih, močno 
odvisnih od turizma, in regijah z 
geografskimi in naravnimi ovirami, 
vključno z oddaljenimi regijami.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava 9

(9) Zaradi pojava letalskih prevoznikov, ki 
storitve zračnega prevoza opravljajo z 
nizkimi stroški, je treba letališčem, ki jih ti 
prevozniki uporabljajo, omogočiti, da 
uporabljajo pristojbine, ki ustrezajo 
infrastrukturi in/ali ravni opravljenih 
storitev, ker imajo letalski prevozniki 
legitimen interes, da od letališča zahtevajo 
storitve, ki ustrezajo razmerju 
cena/kakovost. Dostop do take znižane ravni 
infrastrukture ali storitev pa mora biti odprt 
brez diskriminacije za vse prevoznike, ki jih 
želijo uporabljati. Če povpraševanje presega 
ponudbo, se dostop določi na podlagi 
objektivnega in nediskriminacijskega merila, 
ki ga določi upravni organ letališča.

(9) Zaradi pojava letalskih prevoznikov, ki 
storitve zračnega prevoza opravljajo z 
nizkimi stroški, je treba letališčem, ki jih ti 
prevozniki uporabljajo, omogočiti, da 
uporabljajo pristojbine, ki ustrezajo 
infrastrukturi in/ali ravni opravljenih 
storitev, ker imajo letalski prevozniki 
legitimen interes, da od letališča zahtevajo 
storitve, ki ustrezajo razmerju 
cena/kakovost. Dostop do take znižane ravni 
infrastrukture ali storitev pa mora biti odprt 
brez diskriminacije za vse prevoznike, ki jih 
želijo uporabljati. Če povpraševanje presega 
ponudbo, se dostop določi na podlagi 
objektivnega in nediskriminacijskega merila, 
ki ga določi upravni organ letališča.
Razlikovanje je lahko pobuda za odprtje 
novih prog, prav tako pa lahko upošteva 
načelo ozemeljske kohezije in specifične 
naravne ovire, zaradi katerih so zlasti 
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prikrajšane najbolj oddaljene regije. Pri 
razlikovanju pristojbin je treba upoštevati
tudi potrebe regij, ki so odvisne predvsem 
od turizma.

Or. pt

Obrazložitev

S predlogom spremembe se pojasnijo pogoji za razlikovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 27
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za vsa letališča 
na ozemlju, za katero veljajo določbe 
Pogodbe in je odprto za komercialni promet, 
njegov letni promet pa presega 1 milijon 
potnikov ali 25 000 ton tovora.

2. Ta direktiva se uporablja za vsa letališča 
na ozemlju, za katero veljajo določbe 
Pogodbe in je odprto za komercialni promet, 
njegov letni promet pa po izračunu na 
osnovi statističnih podatkov Skupnosti 
predstavlja več kot 0,5% vseh potnikov 
znotraj Unije.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek direktive mora v območje uporabe zajeti tudi večja letališča. 0,5 % vseh potnikov EU 
je dober predlog, toda ta odstotek mora izračunati neodvisen evropski statistični vir.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 28
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za vsa letališča 
na ozemlju, za katero veljajo določbe 
Pogodbe in je odprto za komercialni promet, 
njegov letni promet pa presega 1 milijon 
potnikov ali 25 000 ton tovora.

2. Ta direktiva se uporablja za vsa letališča 
na ozemlju, za katero veljajo določbe 
Pogodbe in je odprto za komercialni promet, 
njegov letni promet pa presega 1.000 letov.

Or. de



AM\672825SL.doc 9/15 PE 390.743v01-00

SL

Obrazložitev

Regionalna letališča je treba vključiti v področje uporabe direktive, da bo prek javnih 
proračunov mogoče uporabiti instrument pristojbin.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Louis Grech in Miloš Koterec

Predlog spremembe 29
Člen 2, točka (e a) (novo)

(ea) "potrošnik" je vsaka fizična ali pravna 
osebam, ki od uporabnika letališča kupi 
prevozno storitev.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 30
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da je na 
vsakem letališču vzpostavljen obvezen in 
reden postopek posvetovanja med upravnim 
organom letališča in uporabniki letališča ali 
zastopniki uporabnikov letališča v zvezi z 
delovanjem sistema obračunavanja letaliških 
pristojbin in ravnijo takih pristojbin. Tako 
posvetovanje se opravi vsaj enkrat na leto.

1. Države članice zagotovijo, da je na 
vsakem letališču vzpostavljen obvezen in 
reden postopek posvetovanja med upravnim 
organom letališča, uporabniki letališča ali 
zastopniki uporabnikov letališča in 
lokalnimi organi v zvezi z delovanjem 
sistema obračunavanja letaliških pristojbin 
in ravnijo takih pristojbin. Tako 
posvetovanje se opravi vsaj enkrat na leto.

Or. de

Obrazložitev

Lokalni ali javni organi bi morali sodelovati pri postopku posvetovanja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mieczysław Edmund Janowski

Predlog spremembe 31
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da je na 1. Države članice zagotovijo, da je na 
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vsakem letališču vzpostavljen obvezen in 
reden postopek posvetovanja med upravnim 
organom letališča in uporabniki letališča ali 
zastopniki uporabnikov letališča v zvezi z 
delovanjem sistema obračunavanja letaliških 
pristojbin in ravnijo takih pristojbin. Tako 
posvetovanje se opravi vsaj enkrat na leto.

vsakem letališču vzpostavljen obvezen in 
reden postopek posvetovanja med upravnim 
organom letališča in uporabniki letališča ali 
zastopniki uporabnikov letališča v zvezi z 
delovanjem sistema obračunavanja letaliških 
pristojbin in ravnijo takih pristojbin. Tako 
posvetovanje se opravi, kadar je predvidena 
revizija ali uvedba novih pristojbin in v 
vsakem primeru vsaj enkrat na leto.

Or. pl

Obrazložitev

Trg civilnega letalskega prometa je zelo dinamičen, zato bi moral biti časovni interval med 
posvetovanji krajši od dveh let.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 32
Člen 4, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo, da se, če je le 
mogoče, sistem obračunavanja letaliških 
pristojbin ali ravni pristojbin spremeni s 
soglasjem med upravnim organom letališča 
in uporabniki letališča. V ta namen upravni 
organ letališča uporabnikom letališča 
predloži vsak predlog za spremembo sistema 
obračunavanja letaliških pristojbin ali ravni 
letaliških pristojbin najpozneje štiri mesece 
pred začetkom veljavnosti skupaj z razlogi 
za predlagane spremembe. Na zahtevo 
katerega koli uporabnika letališča se upravni 
organ letališča o predlaganih spremembah 
posvetuje z uporabniki letališča in pri 
sprejetju končne odločitve upošteva njihova 
stališča. Upravni organ letališča svojo 
končno odločitev objavi najkasneje dva 
meseca pred začetkom veljavnosti. Če med 
upravnim organom letališča in uporabniki 
letališča ne pride do sporazuma o 
predlaganih spremembah, upravni organ 
letališča svojo odločitev utemelji glede na 
stališča uporabnikov letališča.

2. Države članice zagotovijo, da se, če je le 
mogoče, sistem obračunavanja letaliških 
pristojbin ali ravni pristojbin spremeni s 
soglasjem med upravnim organom letališča,
uporabniki letališča in lokalnimi organi. V
ta namen upravni organ letališča 
uporabnikom letališča predloži vsak predlog 
za spremembo sistema obračunavanja 
letaliških pristojbin ali ravni letaliških 
pristojbin najpozneje štiri mesece pred 
začetkom veljavnosti skupaj z razlogi za 
predlagane spremembe. Na zahtevo katerega 
koli uporabnika letališča ali lokalnega 
organa se upravni organ letališča o 
predlaganih spremembah posvetuje z 
uporabniki letališča in lokalnimi organi ter
pri sprejetju končne odločitve upošteva 
njihova stališča. Upravni organ letališča 
svojo končno odločitev objavi najkasneje 
dva meseca pred začetkom veljavnosti. Če 
med upravnim organom letališča, uporabniki 
letališča in lokalnimi organi ne pride do 
sporazuma o predlaganih spremembah, 
upravni organ letališča svojo odločitev 
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utemelji glede na stališča uporabnikov 
letališča.

Or. de

Obrazložitev

Lokalni ali javni organi bi morali sodelovati pri postopku posvetovanja. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Louis Grech in Miloš Koterec

Predlog spremembe 33
Člen 4, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo, da se, če je le 
mogoče, sistem obračunavanja letaliških 
pristojbin ali ravni pristojbin spremeni s 
soglasjem med upravnim organom letališča 
in uporabniki letališča. V ta namen upravni 
organ letališča uporabnikom letališča 
predloži vsak predlog za spremembo sistema 
obračunavanja letaliških pristojbin ali ravni 
letaliških pristojbin najpozneje štiri mesece 
pred začetkom veljavnosti skupaj z razlogi 
za predlagane spremembe. Na zahtevo 
katerega koli uporabnika letališča se upravni 
organ letališča o predlaganih spremembah 
posvetuje z uporabniki letališča in pri 
sprejetju končne odločitve upošteva njihova 
stališča. Upravni organ letališča svojo 
končno odločitev objavi najkasneje dva 
meseca pred začetkom veljavnosti. Če med 
upravnim organom letališča in uporabniki 
letališča ne pride do sporazuma o 
predlaganih spremembah, upravni organ 
letališča svojo odločitev utemelji glede na 
stališča uporabnikov letališča.

2. Države članice zagotovijo, da se, če je le 
mogoče, sistem obračunavanja letaliških 
pristojbin ali ravni pristojbin spremeni s 
soglasjem med upravnim organom letališča 
in uporabniki letališča. V ta namen upravni 
organ letališča uporabnikom letališča 
predloži vsak predlog za spremembo sistema 
obračunavanja letaliških pristojbin ali ravni 
letaliških pristojbin najpozneje štiri mesece 
pred začetkom veljavnosti skupaj z razlogi 
za predlagane spremembe. Na zahtevo 
katerega koli uporabnika letališča se upravni 
organ letališča o predlaganih spremembah 
posvetuje z uporabniki letališča in pri 
sprejetju končne odločitve upošteva njihova 
stališča. Upravni organ letališča svojo 
končno odločitev objavi najkasneje šest 
mesecev pred začetkom veljavnosti. Merila 
za objavo določi regulativni organ. Če med 
upravnim organom letališča in uporabniki 
letališča ne pride do sporazuma o 
predlaganih spremembah, upravni organ 
letališča svojo odločitev utemelji glede na 
stališča uporabnikov letališča.

Or. en

Obrazložitev

Obdobje dveh mesecev je prekratko in bi lahko negativno vplivalo na regije, odvisne od 
turizma. Organizatorji potovanj namreč potrebujejo več časa za prilagoditev odločitvi, saj se 
morajo o izvajanju storitev pogosto dogovoriti znatno vnaprej. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Mieczysław Edmund Janowski

Predlog spremembe 34
Člen 5, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da upravni 
organ letališča vsakemu uporabniku letališča 
ali zastopnikom ali združenjem uporabnikov 
letališč enkrat na leto posreduje informacije 
o elementih, ki so podlaga za določanje 
ravni vseh pristojbin, ki se zaračunavajo na 
letališču.

1. Ob reviziji pristojbin ali predvideni 
uvedbi novih pristojbin države članice vsaj 
enkrat letno zagotovijo, da upravni organ 
letališča vsakemu uporabniku letališča ali 
zastopnikom ali združenjem uporabnikov 
letališč posreduje informacije o elementih, ki 
so podlaga za določanje ravni vseh 
pristojbin, ki se zaračunavajo na letališču.

Or. pl

Obrazložitev

Če bi pristojbine revidirali redkeje kot enkrat letno, bi bilo obdobje brez vsakršnih informacij 
s strani upravnega organa letališča predolgo, kar bi neugodno vplivalo na nove potencialne 
uporabnike letališča. Celo če bi upravni organ letališča le potrdil obstoječe pristojbine, bi to 
povečalo zaupanje v stabilnost njegovega delovanja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 35
Člen 5, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da upravni 
organ letališča vsakemu uporabniku letališča 
ali zastopnikom ali združenjem uporabnikov 
letališč enkrat na leto posreduje informacije 
o elementih, ki so podlaga za določanje 
ravni vseh pristojbin, ki se zaračunavajo na 
letališču.

1. Države članice zagotovijo, da upravni 
organ letališča vsakemu uporabniku letališča 
ali zastopnikom ali združenjem uporabnikov 
letališč in lokalnim organom enkrat na leto 
posreduje informacije o elementih, ki so 
podlaga za določanje ravni vseh pristojbin, 
ki se zaračunavajo na letališču. 

Or. de

Obrazložitev

Lokalni ali javni organi bi morali sodelovati pri postopku posvetovanja. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 36
Člen 5, odstavek 1, točka (d a) (novo)

(da) prihodke iz državne pomoči, drugih 
oblik podpore in subvencij v razmerju s 
prihodki iz letaliških pristojbin;

Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev poštene konkurence in odražanje dejanskih stroškov je treba poleg prihodkov 
upravljavcev letališč iz letaliških pristojbin upoštevati tudi prihodke iz javnih sredstev (npr. 
državno pomoč, podporo in subvencije). To je zlasti pomembno za izboljšanje učinkovitosti 
porabe evropskih finančnih sredstev. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Louis Grech in Miloš Koterec

Predlog spremembe 37
Člen 6

Države članice zagotovijo, da se upravni 
organ letališča pred dokončanjem načrtov za 
nove infrastrukturne projekte posvetuje z 
uporabniki letališča.

Države članice zagotovijo, da se upravni 
organ letališča pred dokončanjem načrtov 
za nove infrastrukturne projekte posvetuje 
z uporabniki letališča. Merila za uvedbo 
novih pristojbin bi morala upoštevati 
glavne dejavnosti letališča, ki bi lahko 
vplivale na uporabnike letališč in 
potrošnike. Predfinanciranje širjenja 
zmogljivosti se dovoli le v izjemnih 
primerih ob popolnem strinjanju 
uporabnikov letališča.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 38
Člen 8, odstavek 1

1. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi upravnemu organu letališča 
omogočijo, da spreminja kakovost in obseg 

1. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi upravnemu organu letališča 
omogočijo, da spreminja kakovost in obseg 
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posebnih letaliških storitev, terminalov ali 
delov terminalov, z namenom opravljati 
prilagojene storitve ali zagotoviti namenski 
terminal ali del terminala. Raven letaliških 
pristojbin se lahko razlikuje v skladu s 
kakovostjo in obsegom takih storitev.

posebnih letaliških storitev, terminalov ali 
delov terminalov, z namenom opravljati 
prilagojene storitve ali zagotoviti namenski 
terminal ali del terminala ter izpolniti 
obveznost javnega interesa. Raven letaliških 
pristojbin se lahko razlikuje v skladu s 
kakovostjo in obsegom takih storitev, v 
primeru regij iz člena 299(2) Pogodbe ES 
pa lahko vsem potrošnikom omogoči javni 
dostop do storitev.

Or. pt

Obrazložitev

Predlog spremembe naj bi zagotovil izpolnjevanje obveznosti javnega interesa. V primeru 
najbolj oddaljenih regij naj bi otokom, ki so izjemno oddaljeni od celine in s tem odvisni od 
zračnega prevoza, omogočil dostop do tega načina prevoza.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 39
Člen 8, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice in lokalni organi 
sprejmejo ukrepe za razlikovanje pristojbin 
po vrstah zrakoplovov glede na hrup, s 
katerim bremenijo okolico, emisije CO2, 
lokalno onesnaževanje zraka, ki ga 
povzročajo, in energijo, ki jo porabijo. Pri 
oceni hrupa se upošteva časovni vidik 
(kazalec hrupa dan, večer, noč). 

Or. de

Obrazložitev

Različne vrste zrakoplovov različno vplivajo na regionalno prebivalstvo in nekatere 
gospodarske dejavnosti (npr. turizem) zaradi hrupa, ki ga povzročajo, emisij CO2, 
onesnaževanja zraka in porabe energije. Pri ocenjevanju hrupa je treba upoštevati časovni 
vidik v skladu z omejitvami Direktive 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega 
hrupa .
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Louis Grech in Miloš Koterec

Predlog spremembe 40
Člen 8, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo, da imajo 
uporabniki letališča, ki želijo uporabljati 
prilagojene storitve ali namenski terminal ali 
del terminala, dostop do teh storitev in 
terminala ali dela terminala.

2. Države članice nediskriminacijo
zagotovijo tako, da imajo uporabniki 
letališča, ki želijo uporabljati prilagojene 
storitve ali namenski terminal ali del 
terminala, dostop do teh storitev in terminala 
ali dela terminala. Pristojbine morajo 
temeljiti na minimalnem standardu enakih 
cen, ne glede na uporabljen terminal, v 
skladu z načelom „eno letališče, ena 
pristojbina“.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Louis Grech in Miloš Koterec

Predlog spremembe 41
Člen 10, odstavek 5

5. Neodvisni regulativni organ izda letno 
poročilo o svojih dejavnostih.

5. Neodvisni regulativni organ izda letno 
poročilo o svojih dejavnostih vsak prvi 
mesec v letu. Poročilo bi moralo biti 
dostopno uporabnikom, Komisiji in 
javnosti.

Or. en
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