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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Louis Grech och Miloš Koterec

Ändringsförslag 14
Skäl 2

(2) Det är nödvändigt att anta en gemensam 
ram för att reglera de väsentliga aspekterna 
av flygplatsavgifter och sättet för att 
fastställa flygplatsavgifter, eftersom det 
finns risk för att de grundläggande kraven i 
relationen mellan flygplatsernas 
ledningsenheter och flygplatsanvändare 
annars inte uppfylls.

(2) Det är nödvändigt att anta en gemensam 
ram för att reglera de väsentliga aspekterna 
av flygplatsavgifter och sättet för att 
fastställa flygplatsavgifter, eftersom det 
finns risk för att de grundläggande kraven i 
relationen mellan flygplatsernas 
ledningsenheter och flygplatsanvändare 
annars inte uppfylls. Denna ram bör beakta 
flygplatsernas betydelse för regionernas 
utveckling, särskilt de regioner, t.ex. de 
yttersta randområdena och öar, som är 
kraftigt beroende av turism samt de
regioner som lider av geografiska och 
naturliga nackdelar.

Or. en
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Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 15
Skäl 2a (nytt)

(2a) I de yttersta randområdena bör man i 
denna gemensamma ram för att reglera de 
väsentliga aspekterna av flygplatsavgifter 
och sättet för att fastställa flygplatsavgifter 
beakta de bestående begränsningarna i 
dessa regioner och den nödvändiga 
anpassningen av åtgärder och politiska 
riktlinjer i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 299.2 i fördraget.

Or. pt

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att beakta bestämmelserna i artikel 299.2.

Ändringsförslag från Markus Pieper

Ändringsförslag 16
Skäl 2a (nytt)

(2a) Flygplatserna, flygrutterna och 
motsvarande infrastrukturer bidrar 
avsevärt till den sociala och ekonomiska 
sammanhållningen inom EU genom att de 
binder samman regioner, skapar
sysselsättning och lockar till sig företag.

Or. de

Motivering

Flygplatser och flygrutter bidrar tillsammans, som två av huvudfaktorerna, till värdeökning
inom flygsektorn till utveckling inom EU.

Ändringsförslag från Markus Pieper

Ändringsförslag 17
Skäl 2b (nytt)
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(2b) Partnerskap mellan olika regionala, 
lokala och andra myndigheter, flygrutter
och regionala flygplatser bör ingås för att 
främja den region där flygplatsen är 
belägen och utveckla gemensamma 
kommersiella verksamheter.

Or. de

Motivering

Nationella myndigheter måste förstå sin flygplats exakta situation för att kunna utarbeta 
relevanta regionala utvecklingsplaner. Partnerskap mellan olika regionala, lokala och andra 
myndigheter och regionala flygplatser kunde därför ingås för att främja regionen och 
utveckla gemensamma kommersiella verksamheter. Eftersom även flygrutterna som den andra 
huvudfaktorn bidrar till värdeökning inom flygsektorn vid sidan av flygplatserna bör också 
flygrutterna omfattas av partnerskapen.

Ändringsförslag från Mieczysław Edmund Janowski

Ändringsförslag 18
Skäl 2a (nytt)

(2a) Flygplatserna bidrar avsevärt till den 
sociala, ekonomiska och territoriella 
sammanhållningen i unionen genom att de 
binder samman regioner, skapar
sysselsättning och lockar till sig företag.

Or. pl

Motivering

Ett ändamålsenligt nät av flygplatser gynnar inte enbart den inre sociala och ekonomiska 
utan också den territoriella sammanhållningen inom EU.

Ändringsförslag från Mieczysław Edmund Janowski

Ändringsförslag 19
Skäl 2b (nytt)

(2b) Partnerskap mellan olika regionala, 
lokala och andra myndigheter och 
regionala flygplatser bör ingås för att 
främja den region där flygplatsen är
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belägen och utveckla gemensamma 
ekonomiska verksamheter.

Or. pl

Motivering

Begreppet ”ekonomiska verksamheter” är ett mer omfattande begrepp än ”kommersiella 
verksamheter”, eftersom det ofta i flygplatsernas närhet uppstår vetenskapliga och tekniska 
parker där företag grundas som samarbetar direkt med flygplatsen.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 20
Skäl 4a (nytt)

(4a) Ramen för flygplatsoperatörernas 
inkomster från offentliga medel fastställs i 
gemenskapens riktlinjer för finansiering av 
flygplatser och för statliga 
igångsättningsstöd för flygbolag med 
verksamhet på regionala flygplatser1.
_______________
1 EUT C 312, 9.12.2005, s. 1. 

Or. de

Motivering

För att garantera rättvis konkurrens och kostnader som motsvarar verkligheten måste också 
inkomster från offentliga medel (bl.a. statsstöd, bidrag och subventioner) beaktas vid sidan av 
flygplatsoperatörernas inkomster från flygplatsavgifter. Detta är särskilt viktigt för att öka de 
europeiska finansiella medlens effektivitet.

Ändringsförslag från Louis Grech och Miloš Koterec 

Ändringsförslag 21
Skäl 5

(5) Flygplatsavgifter bör vara 
icke-diskriminerande. Ett obligatoriskt 
förfarande bör införas för regelbundna 
samråd mellan flygplatsernas 
ledningsenheter och flygplatsanvändarna 

(5) Flygplatsavgifter bör vara 
icke-diskriminerande och återspegla de
reella kostnaderna. Ett obligatoriskt 
förfarande bör införas för regelbundna 
samråd mellan flygplatsernas 



AM\672825SV.doc 5/16 PE 390.743v01-00

SV

och varje part bör ha möjlighet att hänskjuta 
frågor till en oberoende tillsynsmyndighet 
när helst flygplatsanvändarna har 
invändningar mot ett beslut om 
flygplatsavgifter eller om ändring av 
avgiftssystemet.

ledningsenheter och flygplatsanvändarna 
och varje part bör ha möjlighet att hänskjuta 
frågor till en oberoende tillsynsmyndighet 
när helst flygplatsanvändarna har 
invändningar mot ett beslut om 
flygplatsavgifter eller om ändring av 
avgiftssystemet. Den oberoende 
tillsynsmyndighetens mandat bör klart och 
tydligt fastställas, särskilt dess befogenheter 
att vidta sanktioner.

Or. en

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 22
Skäl 5

(5) Flygplatsavgifter bör vara 
icke-diskriminerande. Ett obligatoriskt 
förfarande bör införas för regelbundna 
samråd mellan flygplatsernas 
ledningsenheter och flygplatsanvändarna 
och varje part bör ha möjlighet att hänskjuta 
frågor till en oberoende tillsynsmyndighet 
när helst flygplatsanvändarna har 
invändningar mot ett beslut om 
flygplatsavgifter eller om ändring av
avgiftssystemet.

(5) Flygplatsavgifter bör vara 
icke-diskriminerande. Ett obligatoriskt 
förfarande bör införas för regelbundna 
samråd mellan flygplatsernas 
ledningsenheter, flygplatsanvändarna och 
lokala myndigheter och varje part bör ha 
möjlighet att hänskjuta frågor till en 
oberoende tillsynsmyndighet när helst 
flygplatsanvändarna har invändningar mot 
ett beslut om flygplatsavgifter eller om 
ändring av avgiftssystemet.

Or. de

Motivering

Regionala, lokala och andra myndigheter skall tas med i rådfrågningsförfarandet.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 23
Skäl 7

(7) Det är mycket viktigt att 
flygplatsanvändarna regelbundet erhåller 
information från flygplatsens ledningsenhet 
om hur och utifrån vilket underlag som 

(7) Det är mycket viktigt att 
flygplatsanvändarna och de lokala 
myndigheterna regelbundet erhåller 
information från flygplatsens ledningsenhet 
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flygplatsavgifterna beräknas. En sådan 
öppenhet kommer att ge lufttrafikföretagen 
insikt i de kostnader som är förknippade 
med flygplatsen och produktiviteten för en 
flygplats investeringar. För att flygplatsens 
ledningsenhet skall kunna göra en korrekt 
bedömning av vad som krävs inför framtida 
investeringar bör flygplatsanvändarna 
åläggas att i god tid underrätta 
ledningsenheten om alla sina operativa 
prognoser, utvecklingsprojekt och särskilda 
behov och önskningar.

om hur och utifrån vilket underlag som 
flygplatsavgifterna beräknas. En sådan 
öppenhet kommer att ge lufttrafikföretagen
och de lokala myndigheterna insikt i de 
kostnader som är förknippade med 
flygplatsen och produktiviteten för en 
flygplats investeringar. För att flygplatsens 
ledningsenhet skall kunna göra en korrekt 
bedömning av vad som krävs inför framtida 
investeringar bör flygplatsanvändarna 
åläggas att i god tid underrätta 
ledningsenheten om alla sina operativa 
prognoser, utvecklingsprojekt och särskilda 
behov och önskningar.

Or. de

Motivering

Regionala, lokala och andra myndigheter skall tas med i rådfrågningsförfarandet.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 24
Skäl 9

(9) Till följd av uppkomsten av 
lufttrafikföretag som bedriver 
lågkostnadstrafik bör de flygplatser som 
dessa lufttrafikföretag trafikerar få möjlighet 
att tillämpa avgifter som motsvarar nivån på 
den infrastruktur eller de tjänster som 
tillhandahålls, eftersom lufttrafikföretagen 
har ett legitimt intresse av att kräva att 
kvaliteten på de tjänster som flygplatsen 
tillhandahåller skall avspeglas i priset. Alla 
lufttrafikföretag som så önskar bör dock 
kunna få tillgång till en sådan sänkt 
infrastrukturs- eller tjänstenivå på 
icke-diskriminerande grund. Om efterfrågan 
överstiger tillgången bör tillträdet fastställas 
på grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, som skall 
utarbetas av en flygplatsledningsenhet.

(9) Till följd av uppkomsten av 
lufttrafikföretag som bedriver 
lågkostnadstrafik bör de flygplatser som 
dessa lufttrafikföretag trafikerar få möjlighet 
att tillämpa avgifter som motsvarar nivån på 
den infrastruktur eller de tjänster som 
tillhandahålls, eftersom lufttrafikföretagen 
har ett legitimt intresse av att kräva att 
kvaliteten på de tjänster som flygplatsen 
tillhandahåller skall avspeglas i priset. Alla 
lufttrafikföretag som så önskar bör dock 
kunna få tillgång till en sådan sänkt 
infrastrukturs- eller tjänstenivå på 
icke-diskriminerande grund. Avgifterna bör 
vara anpassade så att de tar hänsyn till de 
konsekvenser som vissa flygplanstyper har 
för den regionala befolkningen. Om 
efterfrågan överstiger tillgången bör 
tillträdet fastställas på grundval av objektiva 
och icke-diskriminerande kriterier, som skall 
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utarbetas av en flygplatsledningsenhet.

Or. de

Motivering

De olika flygplanstyperna, liksom effekten av viss ekonomisk verksamhet (t.ex. turism), 
påverkar den lokala befolkningen på olika sätt genom buller, koldioxidutsläpp, luftförorening 
och energiförbrukning.

Ändringsförslag från Louis Grech och Miloš Koterec

Ändringsförslag 25
Skäl 9

(9) Till följd av uppkomsten av
lufttrafikföretag som bedriver 
lågkostnadstrafik bör de flygplatser som 
dessa lufttrafikföretag trafikerar få möjlighet 
att tillämpa avgifter som motsvarar nivån på 
den infrastruktur eller de tjänster som 
tillhandahålls, eftersom lufttrafikföretagen 
har ett legitimt intresse av att kräva att 
kvaliteten på de tjänster som flygplatsen 
tillhandahåller skall avspeglas i priset. Alla 
lufttrafikföretag som så önskar bör dock 
kunna få tillgång till en sådan sänkt 
infrastrukturs- eller tjänstenivå på icke-
diskriminerande grund. Om efterfrågan 
överstiger tillgången bör tillträdet fastställas 
på grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, som skall 
utarbetas av en flygplatsledningsenhet.

(9) Till följd av uppkomsten av 
lufttrafikföretag som bedriver 
lågkostnadstrafik bör de flygplatser som 
dessa lufttrafikföretag trafikerar få möjlighet 
att tillämpa avgifter som motsvarar nivån på 
den infrastruktur eller de tjänster som 
tillhandahålls, eftersom lufttrafikföretagen 
har ett legitimt intresse av att kräva att 
kvaliteten på de tjänster som flygplatsen 
tillhandahåller skall avspeglas i priset. Alla 
lufttrafikföretag som så önskar bör dock 
kunna få tillgång till en sådan sänkt 
infrastrukturs- eller tjänstenivå på icke-
diskriminerande grund. Om efterfrågan 
överstiger tillgången bör tillträdet fastställas 
på grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, som skall 
utarbetas av en flygplatsledningsenhet. All 
differentiering av avgifter och/eller 
avgiftsökning skall vara öppen, objektiv 
och grunda sig på klara kriterier. Denna 
differentiering kan betraktas som 
incitament att öppna nya rutter och på så 
sätt påskynda den regionala utvecklingen, 
särskilt i regioner och på öar som 
ekonomiskt sett är beroende av turism samt 
de som lider av geografiska och naturliga 
nackdelar, såsom de yttersta 
randområdena.

Or. en



PE 390.743v01-00 8/16 AM\672825SV.doc

SV

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 26
Skäl 9

(9) Till följd av uppkomsten av 
lufttrafikföretag som bedriver 
lågkostnadstrafik bör de flygplatser som 
dessa lufttrafikföretag trafikerar få möjlighet 
att tillämpa avgifter som motsvarar nivån på 
den infrastruktur eller de tjänster som 
tillhandahålls, eftersom lufttrafikföretagen 
har ett legitimt intresse av att kräva att 
kvaliteten på de tjänster som flygplatsen 
tillhandahåller skall avspeglas i priset. Alla 
lufttrafikföretag som så önskar bör dock 
kunna få tillgång till en sådan sänkt 
infrastrukturs- eller tjänstenivå på icke-
diskriminerande grund. Om efterfrågan 
överstiger tillgången bör tillträdet fastställas 
på grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, som skall 
utarbetas av en flygplatsledningsenhet.

(9) Till följd av uppkomsten av 
lufttrafikföretag som bedriver 
lågkostnadstrafik bör de flygplatser som 
dessa lufttrafikföretag trafikerar få möjlighet 
att tillämpa avgifter som motsvarar nivån på 
den infrastruktur eller de tjänster som 
tillhandahålls, eftersom lufttrafikföretagen 
har ett legitimt intresse av att kräva att 
kvaliteten på de tjänster som flygplatsen 
tillhandahåller skall avspeglas i priset. Alla 
lufttrafikföretag som så önskar bör dock 
kunna få tillgång till en sådan sänkt 
infrastrukturs- eller tjänstenivå på icke-
diskriminerande grund. Om efterfrågan 
överstiger tillgången bör tillträdet fastställas 
på grundval av objektiva och icke-
diskriminerande kriterier, som skall 
utarbetas av en flygplatsledningsenhet. All 
differentiering av avgifter eller 
avgiftsökning skall vara öppen, objektiv 
eller grunda sig på klara kriterier. 
Differentieringen kan betraktas som 
incitament att öppna nya rutter och ta 
hänsyn till principen för territoriell 
sammanhållning, samt de särskilda 
naturliga nackdelar som ständigt är 
närvarande i de yttersta randområdena. Vid 
differentiering bör man också beakta 
behoven i de regioner som är särskilt 
beroende av turism.

Or. pt

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra villkoren för differentiering.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 27
Artikel 1, punkt 2, stycke 1

2. Direktivet är tillämpligt på varje flygplats 
som är belägen på ett territorium som 
omfattas av bestämmelserna i fördraget, 
som är öppen för kommersiell trafik och där 
den årliga trafiken uppgår till över en 
miljon passagerarrörelser eller 25 000 ton 
gods.

2. Direktivet är tillämpligt på varje flygplats 
som är belägen på ett territorium som 
omfattas av bestämmelserna i fördraget, 
som är öppen för kommersiell trafik och där 
den årliga trafiken utgör mer än 0,5 procent 
av alla passagerarrörelser inom unionen 
beräknat utgående från statistik från 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Förslaget till direktiv måste också kunna tillämpas på de större flygplatserna. 0,5 % av 
EU:s totala passagerarrörelser är ett gott förslag. Beräkningen av denna procentsats måste 
dock grunda sig på en oberoende europeisk statistisk källa.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 28
Artikel 1, punkt 2, stycke 1

2. Direktivet är tillämpligt på varje flygplats 
som är belägen på ett territorium som 
omfattas av bestämmelserna i fördraget, som 
är öppen för kommersiell trafik och där den 
årliga trafiken uppgår till över en miljon 
passagerarrörelser eller 25 000 ton gods.

2. Direktivet är tillämpligt på varje flygplats 
som är belägen på ett territorium som 
omfattas av bestämmelserna i fördraget, som 
är öppen för kommersiell trafik och där den 
årliga trafiken uppgår till över 
1 000 flygrörelser.

Or. de

Motivering

Direktivet måste också kunna tillämpas på de regionala flygplatserna, så att den offentliga 
sektorn kan använda avgiftsinstrumentet.

Ändringsförslag från Louis Grech och Miloš Koterec

Ändringsförslag 29
Artikel 2, led ea (nytt)



PE 390.743v01-00 10/16 AM\672825SV.doc

SV

(ea) konsument: varje fysisk eller juridisk 
person som köper en transporttjänst från 
en flygplatsanvändare.

Or. en

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 30
Artikel 4, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att det vid 
varje flygplats inrättas ett obligatoriskt och
förfarande för regelbundna samråd mellan 
flygplatsens ledningsenhet och
flygplatsanvändarna eller 
flygplatsanvändarnas företrädare, för samråd 
om systemet för flygplatsavgifter och nivån 
på flygplatsavgifterna. Sådana samråd skall 
äga rum minst en gång om året.

1. Medlemsstaterna skall se till att det vid 
varje flygplats inrättas ett obligatoriskt 
förfarande för regelbundna samråd mellan 
flygplatsens ledningsenhet,
flygplatsanvändarna eller 
flygplatsanvändarnas företrädare och de 
lokala myndigheterna, för samråd om 
systemet för flygplatsavgifter och nivån på 
flygplatsavgifterna. Sådana samråd skall äga 
rum minst en gång om året.

Or. de

Motivering

Regionala, lokala och andra myndigheter skall tas med i rådfrågningsförfarandet.

Ändringsförslag från Mieczysław Edmund Janowski

Ändringsförslag 31
Artikel 4, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att det vid 
varje flygplats inrättas ett obligatoriskt och 
förfarande för regelbundna samråd mellan 
flygplatsens ledningsenhet och 
flygplatsanvändarna eller 
flygplatsanvändarnas företrädare, för samråd 
om systemet för flygplatsavgifter och nivån 
på flygplatsavgifterna. Sådana samråd skall 
äga rum minst en gång om året.

1. Medlemsstaterna skall se till att det vid 
varje flygplats inrättas ett obligatoriskt och 
förfarande för regelbundna samråd mellan 
flygplatsens ledningsenhet och 
flygplatsanvändarna eller 
flygplatsanvändarnas företrädare, för samråd 
om systemet för flygplatsavgifter och nivån 
på flygplatsavgifterna. Sådana samråd skall 
äga rum när en revidering av avgifterna 
eller införande av nya avgifter diskuteras 
och under alla omständigheter minst en 
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gång om året.

Or. pl

Motivering

Civilflygsmarknaden är mycket dynamisk. Ett samråd vartannat år är alltför sällan.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 32
Artikel 4, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall, när så är möjligt, 
se till att flygplatsens ledningsenhet och
flygplatsanvändarna är eniga om ändringar 
av systemet för flygplatsavgifter eller 
nivåerna på flygplatsavgifterna. Därför skall 
flygplatsens ledningsenhet lämna varje 
förslag om ändring av systemet för 
flygplansavgifter eller nivån på 
flygplatsavgifterna till flygplatsanvändarna 
senast fyra månader innan ändringarna träder 
i kraft, tillsammans med skälen för de 
föreslagna ändringarna. När en 
flygplatsanvändare så begär skall 
flygplatsens ledningsenhet hålla samråd med 
flygplatsanvändarna om de föreslagna 
ändringarna och ta deras synpunkter i 
beaktande innan slutligt beslut fattas. 
Flygplatsens ledningsenhet skall 
offentliggöra sitt slutliga beslut senast två 
månader innan det träder i kraft. 
Flygplatsens ledningsenhet skall motivera 
sitt beslut i förhållande till 
flygplatsanvändarnas synpunkter om 
flygplatsens ledningsenhet och
flygplatsanvändarna inte kan enas om de 
föreslagna ändringarna.

2. Medlemsstaterna skall, när så är möjligt, 
se till att flygplatsens ledningsenhet,
flygplatsanvändarna och de lokala 
myndigheterna är eniga om ändringar av 
systemet för flygplatsavgifter eller nivåerna 
på flygplatsavgifterna. Därför skall 
flygplatsens ledningsenhet lämna varje 
förslag om ändring av systemet för 
flygplatsavgifter eller nivån på 
flygplatsavgifterna till flygplatsanvändarna 
senast fyra månader innan ändringarna träder 
i kraft, tillsammans med skälen för de 
föreslagna ändringarna. När en 
flygplatsanvändare eller en lokal myndighet 
så begär skall flygplatsens ledningsenhet 
hålla samråd med flygplatsanvändarna och 
de lokala myndigheterna om de föreslagna 
ändringarna och ta deras synpunkter i 
beaktande innan slutligt beslut fattas. 
Flygplatsens ledningsenhet skall 
offentliggöra sitt slutliga beslut senast två 
månader innan det träder i kraft. 
Flygplatsens ledningsenhet skall motivera 
sitt beslut i förhållande till 
flygplatsanvändarnas synpunkter om 
flygplatsens ledningsenhet,
flygplatsanvändarna och de lokala 
myndigheterna inte kan enas om de 
föreslagna ändringarna.

Or. de
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Motivering

Regionala, lokala och andra myndigheter skall tas med i rådfrågningsförfarandet.

Ändringsförslag från Louis Grech och Miloš Koterec

Ändringsförslag 33
Artikel 4, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall, när så är möjligt, 
se till att flygplatsens ledningsenhet och 
flygplatsanvändarna är eniga om ändringar 
av systemet för flygplatsavgifter eller 
nivåerna på flygplatsavgifterna. Därför skall 
flygplatsens ledningsenhet lämna varje 
förslag om ändring av systemet för 
flygplansavgifter eller nivån på 
flygplatsavgifterna till flygplatsanvändarna 
senast fyra månader innan ändringarna träder 
i kraft, tillsammans med skälen för de 
föreslagna ändringarna. När en 
flygplatsanvändare så begär skall 
flygplatsens ledningsenhet hålla samråd med 
flygplatsanvändarna om de föreslagna 
ändringarna och ta deras synpunkter i 
beaktande innan slutligt beslut fattas. 
Flygplatsens ledningsenhet skall 
offentliggöra sitt slutliga beslut senast 
två månader innan det träder i kraft. 
Flygplatsens ledningsenhet skall motivera 
sitt beslut i förhållande till 
flygplatsanvändarnas synpunkter om 
flygplatsens ledningsenhet och 
flygplatsanvändarna inte kan enas om de 
föreslagna ändringarna.

2. Medlemsstaterna skall, när så är möjligt, 
se till att flygplatsens ledningsenhet och 
flygplatsanvändarna är eniga om ändringar 
av systemet för flygplatsavgifter eller 
nivåerna på flygplatsavgifterna. Därför skall 
flygplatsens ledningsenhet lämna varje 
förslag om ändring av systemet för 
flygplatsavgifter eller nivån på 
flygplatsavgifterna till flygplatsanvändarna 
senast fyra månader innan ändringarna träder 
i kraft, tillsammans med skälen för de 
föreslagna ändringarna. När en 
flygplatsanvändare så begär skall 
flygplatsens ledningsenhet hålla samråd med 
flygplatsanvändarna om de föreslagna 
ändringarna och ta deras synpunkter i 
beaktande innan slutligt beslut fattas. 
Flygplatsens ledningsenhet skall 
offentliggöra sitt slutliga beslut senast 
sex månader innan det träder i kraft. 
Tillsynsmyndigheterna skall fastställa 
kriterierna för publicering. Flygplatsens 
ledningsenhet skall motivera sitt beslut i 
förhållande till flygplatsanvändarnas 
synpunkter om flygplatsens ledningsenhet 
och flygplatsanvändarna inte kan enas om de 
föreslagna ändringarna.

Or. en

Motivering

Två månader är alltför kort tid. Effekterna på de regioner som är beroende av turism skulle 
vara avsevärda, eftersom researrangörer behöver mer tid på sig att anpassa sig till beslutet. 
De har ofta långt tidigare kommit överens om att tillhandahålla vissa tjänster.
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Ändringsförslag från Mieczysław Edmund Janowski

Ändringsförslag 34
Artikel 5, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna skall se till att 
flygplatsens ledningsenhet en gång per år 
informerar varje flygplatsanvändare, eller 
företrädare eller organisation för 
flygplatsanvändare, om vilket underlag som 
använts för fastställandet av nivån på alla 
avgifter som uppbärs vid flygplatsen. Denna 
information skall omfatta åtminstone:

1. När en revidering av avgifterna eller 
införande av nya avgifter diskuteras skall
medlemsstaterna se till att flygplatsens 
ledningsenhet minst en gång per år 
informerar varje flygplatsanvändare, eller 
företrädare eller organisation för 
flygplatsanvändare, om vilket underlag som 
använts för fastställandet av nivån på alla 
avgifter som uppbärs vid flygplatsen. Denna 
information skall omfatta åtminstone:

Or. pl

Motivering

Om avgifterna ändras mer sällan än en gång om året kan det gå alltför länge mellan de 
tillfällen då flygplatsens ledningsenhet ger information, något som skulle vara till skada för 
nya marknadsaktörer som är intresserade av att använda flygplatsen. Även om man vidhåller 
att allt är som tidigare ger det en bild av att den verksamhet som flygplatsens ledningsenhet 
bedriver är stabil.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 35
Artikel 5, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna skall se till att 
flygplatsens ledningsenhet en gång per år 
informerar varje flygplatsanvändare, eller 
företrädare eller organisation för 
flygplatsanvändare, om vilket underlag som 
använts för fastställandet av nivån på alla 
avgifter som uppbärs vid flygplatsen. Denna 
information skall omfatta åtminstone:

1. Medlemsstaterna skall se till att 
flygplatsens ledningsenhet en gång per år 
informerar varje flygplatsanvändare, eller 
företrädare eller organisation för 
flygplatsanvändare och de lokala 
myndigheterna, om vilket underlag som 
använts för fastställandet av nivån på alla 
avgifter som uppbärs vid flygplatsen. Denna 
information skall omfatta åtminstone:

Or. de

Motivering

Regionala, lokala och andra myndigheter skall tas med i rådfrågningsförfarandet.
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Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 36
Artikel 5, punkt 1, led da (nytt)

da) inkomsterna från statsstöd samt andra 
bidrag och subventioner i förhållande till 
inkomsterna från flygplatsavgifter,

Or. de

Motivering

För att garantera rättvis konkurrens och kostnader som motsvarar verkligheten måste också 
inkomster från offentliga medel (bl.a. statsstöd, bidrag och subventioner) beaktas vid sidan av 
flygplatsoperatörernas inkomster från flygplatsavgifter. Detta är särskilt viktigt för att öka de 
europeiska finansiella medlens effektivitet.

Ändringsförslag från Louis Grech och Miloš Koterec

Ändringsförslag 37
Artikel 6

Medlemsstaterna skall se till att flygplatsens 
ledningsenhet samråder med 
flygplatsanvändarna innan planerna för nya 
infrastrukturprojekt slutgiltigt fastställs.

Medlemsstaterna skall se till att flygplatsens 
ledningsenhet samråder med 
flygplatsanvändarna innan planerna för nya 
infrastrukturprojekt slutgiltigt fastställs.
Kriterierna för att införa nya avgifter bör 
återspegla de av flygplatsens kärnuppgifter 
som kan påverka flygplatsanvändarna och 
konsumenterna. Förfinansiering av 
kapacitetsutvidgning skall endast vara 
möjligt i undantagsfall och ha samtliga 
flygplatsanvändares godkännande.

Or. en

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 38
Artikel 8, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
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som krävs för att flygplatsens ledningsenhet 
skall kunna variera kvaliteten på och 
omfattningen av enskilda flygplatstjänster, 
terminaler eller delar av terminaler, för att 
tillhandahålla skräddarsydda tjänster eller 
avsätta en terminal eller del av terminal för 
särskilt ändamål. Nivån på 
flygplatsavgifterna får differentieras utifrån 
kvaliteten på och omfattningen av sådana 
tjänster.

som krävs för att flygplatsens ledningsenhet 
skall kunna variera kvaliteten på och 
omfattningen av enskilda flygplatstjänster, 
terminaler eller delar av terminaler, för att 
tillhandahålla skräddarsydda tjänster eller 
avsätta en terminal eller del av terminal för 
särskilt ändamål och för att garantera att 
skyldigheten att tillhandahålla allmänna 
tjänster uppfylls. Nivån på 
flygplatsavgifterna får differentieras utifrån 
kvaliteten på och omfattningen av sådana 
tjänster, och när det gäller regioner som 
omfattas av artikel 299.2 i fördraget, skall 
det vara möjligt för samtliga konsumenter 
att få tillgång till de allmänna tjänster som 
tillhandahålls.

Or. pt

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att uppfylla skyldigheten att tillhandahålla allmänna tjänster 
samt, när det gäller de yttersta randområdena, göra det möjligt för samtliga konsumenter att 
få tillgång till lufttransporter, med tanke på det exceptionella avståndet mellan dessa öar och 
fastlandet och deras beroende av flygtransporter.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 39
Artikel 8, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna och de lokala 
myndigheterna skall vidta åtgärder för 
avgiftsdifferentiering för olika 
flygplanstyper med hänsyn till deras buller, 
kolidioxidutsläpp, lokala luftföroreningar
och energiförbrukning. Då man utvärderar 
bullret bör hänsyn tas till tidsaspekterna 
(dag-kväll-natt-bullermått).

Or. de

Motivering

De olika flygplanstyperna, liksom effekten av viss ekonomisk verksamhet (t.ex. turism), 
påverkar den lokala befolkningen på olika sätt genom buller, koldioxidutsläpp, luftförorening 



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

SV

och energiförbrukning. När man utvärderar bullerstörningarna bör man beakta tidsaspekten i 
enlighet med avgränsningen i direktiv 2002/49/EG om omgivningsbuller.

Ändringsförslag från Louis Grech och Miloš Koterec

Ändringsförslag 40
Artikel 8, punkt 2, stycke 1

2. Medlemsstaterna skall se till att varje 
flygplatsanvändare som önskar utnyttja de 
skräddarsydda tjänsterna eller få en terminal 
eller del av terminal avsatt för särskilt 
ändamål, skall få tillgång till dessa tjänster 
och denna terminal eller del av terminal.

2. Medlemsstaterna skall garantera 
icke-diskriminering så att varje 
flygplatsanvändare som önskar utnyttja de 
skräddarsydda tjänsterna eller få en terminal 
eller del av terminal avsatt för särskilt 
ändamål, skall få tillgång till dessa tjänster 
och denna terminal eller del av terminal.
Avgifterna bör grunda sig på en 
minimistandard med likvärdig prissättning, 
oberoende av vilken terminal som används, 
i enlighet med principen ”en flygplats, en 
avgift”.

Or. en

Ändringsförslag från Louis Grech och Miloš Koterec

Ändringsförslag 41
Artikel 10, punkt 5

5. Den oberoende tillsynsmyndigheten skall 
offentliggöra en årsrapport om sin 
verksamhet.

5. Den oberoende tillsynsmyndigheten skall 
offentliggöra en årsrapport om sin 
verksamhet första månaden varje år. Den 
skall göra rapporten tillgänglig för 
flygplatsanvändarna, kommissionen och 
allmänheten.

Or. en


