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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår et direktiv om lufthavnsafgifter, der skal betragtes som en del af en 
"lufthavnspakke"1, som har det overordnede mål at styrke de europæiske lufthavnes vigtige 
rolle i overensstemmelse med målene i Lissabon-dagsordenen, hvilket skal være en vigtig 
drivkraft til at sikre Europas økonomiske og sociale konkurrenceevne. De europæiske 
lufthavne har hidtil haft forskellige tilsynsmæssige, kommercielle og eksterne udfordringer 
vedrørende spørgsmål såsom kapacitet, finansiering og miljøet. Formålet med disse nye 
foranstaltninger er at indføre et fælles regelsæt, der skal anvendes og håndhæves på en 
ensartet måde. I forslaget fokuseres der på lufthavnes rolle i den fremtidige udvikling og 
konkurrenceevne for det indre europæiske luftfartsmarked og vil udstikke fremtiden for 
lufthavnstilsyn i Europa ved at sikre lovgivningsmæssig konvergens mellem medlemsstaterne 
samt skabe en uafhængig national myndighed, der skal løse tvister.

Den rådgivende ordførers mål med udtalelsens indhold var at fokusere på 
regionaludviklingsaspekterne og den administrative dimension af spørgsmålet, 
tilsynsmyndighedens rolle. Mange andre spørgsmål, såsom gennemsigtighedsbestemmelsen, 
spørgsmålet om indtægter fra andet end luftfart og sikkerhedsafgifter, blev også grundigt 
gennemgået, men blev ikke vurderet at være Regionaludviklingsudvalgets ansvar.

Lufttransport inden for Europa skaber økonomisk værdi og opfylder de sociale behov for de 
relevante lokalsamfund. Den rådgivende ordfører understreger, at ni ud af ti EU-borgere bor 
uden for hovedstæderne. Lufttransporten forbinder de store EU-centre med regionerne, 
hvilket giver mulighed for, at 90 % af EU's borgere kan bo uden for hovedstæderne og 
dermed sikre, at EU's regioner bliver mere attraktive, hvilket er vigtigt for at begrænse 
tendensen med flugt fra EU's fjerntliggende områder. Alle regioners tilgængelighed og 
flypassagerernes interesser er af afgørende betydning. Det er ligeledes vigtigt, at direktivet 
fastlægger, hvilken rolle luftfarten skal spille, ikke mindst i forbindelse med styrkelsen af den 
sociale og økonomiske samhørighed i Unionen, eftersom lufthavne bidrager til etablering og 
udvikling af virksomheder, transport af post og ekspresfragtgods samt levering af JIT-varer, 
der navnlig kommer EU's regionaludvikling til gode. Endvidere skaber lufttransporten 
beskæftigelse i og ved lufthavne. Det er derfor nødvendigt yderligere at støtte investeringer i 
de europæiske regionernes transportforbindelser af høj kvalitet.

Lufthavnsafgifter indføres og opkræves normalt i henhold til en række principper og kriterier, 
der udgør lufthavnsafgiftssystemet. Ved at variere visse afgifter kan lufthavnene forsøge at 
øge anvendelsen af lufthavnsinfrastruktur og reducere luftfartens indvirkning på miljøet.
Kommissionen ønsker at omdefinere forholdet mellem lufthavnsoperatører og 
lufthavnsbrugere ved at kræve total gennemsigtighed, samråd med brugerne samt anvendelse 
af princippet om ikkediskrimination i forbindelse med beregning af afgifter, der opkræves fra 
brugerne for samme tjeneste, hvilket glæder den rådgivende ordfører. For at fjerne de 
administrative byrder bør der kun afholdes samråd mellem lufthavne og lufthavnenes brugere 
vedrørende lufthavnsafgifter i de tilfælde, hvor der er anledning til en drøftelse, f.eks. i 

  
1 Herunder et forslag til et direktiv om lufthavnsafgifter, en meddelelse om lufthavnskapacitet, -effektivitet og -
sikkerhed i Europa samt en rapport om gennemførelsen af direktivet om ground handling (vedtaget den 24. 
januar 2007)
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forbindelse med ændring er afgifter eller indførelse af nye afgifter.

Samtidig bør det sikres, at lufthavne og lufthavnsbrugerne kun henvender sig til den 
uafhængige tilsynsmyndighed, når alle muligheder for dialog er udtømte, og kun hvis der er 
alvorlige grunde, der berettiger en klage. Derfor bør medlemsstaterne have mulighed for at 
indføre visse kriterier for, hvornår parterne er berettiget til at anmode myndigheden om at 
gribe ind.

Hvad angår styrkelse af det europæiske lufthavnssystems kapacitet, er der potentiale for at 
udvikle regionale lufthavne, som kan spille en vigtig rolle med hensyn til at reducere 
overbelastningen af Europas store citylufthavne. De regionale lufthavne bør ikke falde ind 
under direktivets anvendelsesområde, eftersom yderligere regler kun ville skabe en 
administrativ byrde for de regionale lufthavne, hvilket ville hæmme deres udvikling og 
dermed regionens tilgængelighed. De største transferlufthavne samt de store europæiske og 
nationale lufthavne bør imidlertid reguleres sammen med enhver anden lufthavn, hvis de 
opererer på et monopolistisk marked. Mange af de mindre lufthavne ligger allerede under for 
konkurrence, hvilket presser lufthavnsafgiftsniveauet nedad.

Endvidere skal de nationale myndigheder forstå deres lufthavnes præcise situation for at 
kunne udarbejde de relevante regionaludviklingsplaner. Der kunne derfor oprettes 
partnerskaber mellem de offentlige myndigheder og regionale lufthavne for at promovere 
regionen og udvikle fælles kommercielle aktiviteter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Det er nødvendigt at fastlægge en fælles 
ramme for regulering af de centrale aspekter 
af lufthavnsafgifter og den måde, afgifterne 
fastsættes på, da der i mangel af en sådan 
ramme er risiko for, at grundlæggende krav i 
forholdet mellem lufthavnsdriftsorganerne 
og lufthavnsbrugerne ikke opfyldes.

(2) Det er nødvendigt at fastlægge en fælles 
ramme for regulering af de centrale aspekter 
af lufthavnsafgifter og den måde, afgifterne 
fastsættes på, da der i mangel af en sådan 
ramme er risiko for, at grundlæggende krav i 
forholdet mellem lufthavnsdriftsorganerne 
og lufthavnsbrugerne ikke opfyldes. En 
sådan ramme bør anerkende de regionale 
lufthavnes betydning for den sociale og 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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økonomiske udvikling i hele Unionen.

Begrundelse

Lufttransportens rolle for EU's økonomiske og sociale samhørighed bør anerkendes i 
direktivet, og udviklingen af regionale lufthavne i hele Unionen bør støttes.

Ændringsforslag 2
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Lufthavne bidrager i høj grad til 
Unionens sociale og økonomiske 
samhørighed, idet de forbinder regioner,
skaber beskæftigelse og tiltrækker 
virksomheder.

Begrundelse

Lufttransport inden for Europa skaber økonomisk værdi og opfylder de sociale behov for de 
relevante lokalsamfund. Ni ud af 10 EU-borgere bor uden for hovedstæderne. Lufttransporten 
forbinder de store EU-centre med regionerne, hvilket sikrer, at EU's regioner forbliver 
attraktive, og begrænser tendensen med flugt fra de mere fjerntliggende områder.

Ændringsforslag 3
Betragtning 2 b (ny)

(2b) Der bør oprettes partnerskaber mellem 
forskellige offentlige myndigheder og 
regionale lufthavne for at promovere den 
region, hvor lufthavnen er placeret, og 
udvikle fælles kommercielle aktiviteter.

Begrundelse

De nationale myndigheder skal forstå deres lufthavnes præcise situation for at kunne 
udarbejde de relevante regionaludviklingsplaner. Der kunne derfor oprettes partnerskaber 
mellem de offentlige myndigheder og regionale lufthavne for at promovere regionen og 
udvikle fælles kommercielle aktiviteter.

Ændringsforslag 4
Betragtning 3

(3) Dette direktiv bør gælde for lufthavne på (3) Dette direktiv bør gælde for lufthavne på 
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Fællesskabets område af en vis 
minimumsstørrelse, da forvaltningen og 
finansieringen af små lufthavne ikke kræver, 
at der anvendes en fællesskabsramme.

Fællesskabets område af en vis 
minimumsstørrelse, da forvaltningen og 
finansieringen af små lufthavne ikke kræver, 
at der anvendes en fællesskabsramme, da de 
fleste opererer i et miljø med en stadig 
skarpere konkurrence, hvilket har tendens 
til at presse lufthavnsafgifterne nedad.

Begrundelse

Mange af de små lufthavne er privatejede, og i mange tilfælde er de ikke de eneste operatører 
i regionen, hvorfor de ligger under for hård konkurrence, hvilket har en nedadgående 
indvirkning på lufthavnsafgifterne.

Ændringsforslag 5
Betragtning 6

(6) Der bør oprettes en uafhængig 
tilsynsmyndighed i hver medlemsstat, så det 
sikres, at myndighedens afgørelser er 
upartiske, og at dette direktiv anvendes 
korrekt og effektivt. Myndigheden bør råde 
over de nødvendige personale- og 
ekspertressourcer samt økonomiske midler 
til at udføre sine opgaver.

(6) Der bør udpeges eller oprettes en 
uafhængig tilsynsmyndighed i hver 
medlemsstat, så det sikres, at myndighedens 
afgørelser er upartiske, og at dette direktiv 
anvendes korrekt og effektivt. Myndigheden 
bør råde over de nødvendige personale- og 
ekspertressourcer samt økonomiske midler 
til at udføre sine opgaver.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes betragtningen på linje med artikel 10, stk. 1. Hvor det er 
muligt, bør den uafhængige myndighed udpeges med henblik på at undgå yderligere 
bureaukrati i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 6
Artikel 1, stk. 2

2. Direktivet gælder for alle lufthavne, som 
er beliggende på et område, der er omfattet 
af traktaten, og som er åbne for 
erhvervsmæssig trafik, hvor den årlige trafik 
overstiger 1 mio. passagerbevægelser eller 
25.000 tons fragt.

2. Direktivet gælder for alle lufthavne, som 
er beliggende på et område, der er omfattet 
af traktaten, og som er åbne for 
erhvervsmæssig trafik, hvor den årlige trafik 
repræsenterer mere end 0,5 % af det totale 
årlige antal passagerer i Unionen.

3. Uanset stk. 2 kan en medlemsstat:
i) anvende dette direktiv på enhver 
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lufthavn, der er beliggende på dets område 
og er åben for erhvervsmæssig trafik, hvor 
den årlige trafik repræsenterer mere end 10 
% af det totale årlige antal passagerer i den 
pågældende medlemsstat,
ii) anvende dette direktiv på enhver 
lufthavn, der er beliggende på dets område 
og er åben for erhvervsmæssig trafik på 
grundlag af en markedsundersøgelse udført 
af den kompetente nationale myndighed. 
En sådan markedsundersøgelse skal 
foretages efter omfattende samråd mellem 
lufthavnsdriftsorganet og brugerne af den 
pågældende lufthavn.
4. Alle medlemsstater skal offentliggøre en 
liste over de lufthavne, som dette direktiv 
finder anvendelse på, og sikre, at alle 
interesserede parter får adgang til 
resultaterne af de markedsundersøgelser, 
der henvises til i stk. 3 (ii), uden at 
fortrolige forretningsoplysninger røbes.

Direktivet gælder ikke for de afgifter, der 
opkræves som betaling for 
overflyvningstjenester samt tårn- og 
indflyvningskontroltjenester i 
overensstemmelse med Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1794/2006 om en fælles 
afgiftsordning for luftfartstjenester, og heller 
ikke for de afgifter, der opkræves som 
betaling for de groundhandling-ydelser, der 
er opført i bilaget til Rådets direktiv 
96/67/EF om groundhandling-markedet i 
Fællesskabets lufthavne.

5. Direktivet gælder ikke for de afgifter, der 
opkræves som betaling for 
overflyvningstjenester samt tårn- og 
indflyvningskontroltjenester i 
overensstemmelse med Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1794/2006 om en fælles 
afgiftsordning for luftfartstjenester, og heller 
ikke for de afgifter, der opkræves som 
betaling for de groundhandling-ydelser, der 
er opført i bilaget til Rådets direktiv 
96/67/EF om groundhandling-markedet i 
Fællesskabets lufthavne.

Direktivet indskrænker ikke den enkelte 
medlemsstats ret til at anvende yderligere 
reguleringsforanstaltninger, der ikke er 
uforenelige med dette direktiv eller andre 
relevante fællesskabsbestemmelser, over for 
lufthavnsdriftsorganer, der er etableret på 
medlemsstatens område. Dette omfatter 
navnlig godkendelse af afgiftssystemer 
og/eller afgiftsniveauet på grundlag af 
konkurrenceretten.

6. Direktivet indskrænker ikke den enkelte 
medlemsstats ret til at anvende yderligere 
reguleringsforanstaltninger, der ikke er 
uforenelige med dette direktiv eller andre 
relevante fællesskabsbestemmelser, over for 
lufthavnsdriftsorganer, der er etableret på 
medlemsstatens område. Dette omfatter 
navnlig godkendelse af afgiftssystemer 
og/eller afgiftsniveauet på grundlag af 
konkurrenceretten.
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Begrundelse

De regionale lufthavne bør ikke falde ind under direktivets anvendelsesområde, eftersom 
yderligere regler kun ville skabe en administrativ byrde for de regionale lufthavne, hvilket 
ville hæmme deres udvikling og dermed regionens tilgængelighed. De største 
transferlufthavne samt de store europæiske og nationale lufthavne bør imidlertid reguleres 
sammen med enhver anden lufthavn, hvis de opererer på et monopolistisk marked. Mange af 
de mindre lufthavne ligger allerede under for konkurrence, hvilket presser 
lufthavnsafgiftsniveauet nedad

Ændringsforslag 7
Artikel 3

Medlemsstaterne sikrer, at 
lufthavnsafgifterne ikke medfører 
forskelsbehandling af lufthavnsbrugere eller 
luftfartspassagerer.

Medlemsstaterne sikrer, at 
lufthavnsafgifterne ikke medfører 
forskelsbehandling af lufthavnsbrugere eller 
luftfartspassagerer, der bruger samme 
tjeneste.

Begrundelse

Hvis lufthavnsbrugere brugere forskellig lufthavnsinfrastruktur og forskellige tjenester, kan 
lufthavnsafgiftsniveauet variere. Der må ikke være nogen forskelsbehandling af
lufthavnsbrugere eller luftfartspassagerer, hvis det drejer sig om samme tjeneste.

Ændringsforslag 8
Artikel 4, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i hver 
enkelt lufthavn indføres en obligatorisk 
procedure for regelmæssigt samråd mellem 
lufthavnsdriftsorganet og lufthavnsbrugerne 
eller disses repræsentanter om, hvordan 
lufthavnsafgiftssystemet skal fungere, og om 
afgifternes størrelse. Et sådant samråd skal 
finde sted mindst én gang om året.

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i hver 
enkelt lufthavn indføres en obligatorisk 
procedure for regelmæssigt samråd mellem 
lufthavnsdriftsorganet og lufthavnsbrugerne 
eller disses repræsentanter om, hvordan 
lufthavnsafgiftssystemet skal fungere, og om 
afgifternes størrelse. Et sådant samråd skal 
finde sted, når der er planer om at ændre 
eller indføre nye afgifter og under alle 
omstændigheder mindst hvert andet år.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fjerne de administrative byrder ved kun at afholde 
samråd om lufthavnsafgifter, hvis der er anledning til det. Det tager også højde for de 
situationer, hvor priser er blevet aftalt mellem lufthavne og luftfartsselskaber flere år frem.
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Ændringsforslag 9
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
lufthavnsdriftsorganet én gang om året
forelægger hver enkelt lufthavnsbruger eller 
lufthavnsbrugernes repræsentanter eller 
sammenslutninger oplysninger om, hvilke 
elementer der tjener som grundlag for 
fastsættelsen af samtlige lufthavnsafgifter, 
der opkræves i lufthavnen. Disse 
oplysninger skal som et minimum omfatte 
følgende:

1. Medlemsstaterne sikrer
lufthavnsdriftsorganet, at, når der er planer 
om at ændre eller indføre nye afgifter, 
forelægger hver enkelt lufthavnsbruger eller 
lufthavnsbrugernes repræsentanter eller 
sammenslutninger oplysninger om, hvilke 
elementer der tjener som grundlag for 
fastsættelsen af samtlige lufthavnsafgifter, 
der opkræves i lufthavnen Disse oplysninger 
skal som et minimum omfatte følgende:

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag 10
Artikel 5, stk. 2

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
lufthavnsbrugerne jævnligt forelægger 
lufthavnsdriftsorganet oplysninger om 
navnlig følgende aspekter:

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
lufthavnsbrugerne, når der er planer om at 
ændre eller indføre nye afgifter, forelægger 
lufthavnsdriftsorganet oplysninger om 
navnlig følgende aspekter:

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag 11
Artikel 7, stk. 2

2. Medlemsstaterne sikrer, at begge parter 
har mulighed for at bede den uafhængige 
tilsynsmyndighed om at gribe ind, hvis de 
ikke kan nå til enighed om en 
serviceniveauaftale.

2. Medlemsstaterne sikrer, at begge parter 
har mulighed for at bede den uafhængige 
tilsynsmyndighed om at gribe ind, hvis de 
ikke kan nå til enighed om en 
serviceniveauaftale. Medlemsstaterne 
fastlægger de nærmere betingelser for 
parternes anmodning om, at den 
uafhængige tilsynsmyndighed skal gribe 
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ind.

Begrundelse

Det bør sikres, at parterne kun henvender sig til den uafhængige tilsynsmyndighed, når alle 
muligheder for dialog er udtømte, og kun hvis der er alvorlige grunde, der berettiger en 
klage.

Ændringsforslag 12
Artikel 10, stk. 4

4. Når et lufthavnsdriftsorgan eller en 
lufthavnsbruger har en klage vedrørende et 
anliggende, der er omfattet af dette direktiv, 
kan vedkommende forelægge klagen for den 
uafhængige tilsynsmyndighed, der fungerer 
som tvistbilæggelsesmyndighed og træffer 
afgørelse i sagen, senest to måneder efter at 
klagen er modtaget. Den uafhængige 
tilsynsmyndighed har ret til at anmode 
parterne om de oplysninger, den har brug for 
for at kunne træffe afgørelse i sagen. Den 
uafhængige tilsynsmyndigheds afgørelser er 
bindende.

4. Uanset de eksisterende 
tvistbilæggelsesmekanismer eller 
lovfæstede klageprocedurer, når et 
lufthavnsdriftsorgan eller en lufthavnsbruger 
har en klage vedrørende et anliggende, der er 
omfattet af dette direktiv, kan vedkommende 
på betingelser, der fastlægges af den 
pågældende medlemsstat, forelægge klagen 
for den uafhængige tilsynsmyndighed, der 
fungerer som tvistbilæggelsesmyndighed og 
træffer afgørelse i sagen, senest to måneder 
efter at klagen er modtaget. Den uafhængige 
tilsynsmyndighed har ret til at anmode 
parterne om de oplysninger, den har brug for 
for at kunne træffe afgørelse i sagen. Den 
uafhængige tilsynsmyndigheds afgørelser er 
bindende.

Begrundelse

Det bør sikres, at parterne kun henvender sig til den uafhængige tilsynsmyndighed, når alle 
muligheder for dialog er udtømte, og kun hvis der er alvorlige grunde, der berettiger en 
klage. Retten til at klage bør sikres i henhold til hver enkelt medlemsstats retssystem.

Ændringsforslag 13
Artikel 11, stk. 1

1. Senest 4 år efter, at dette direktiv er trådt i 
kraft, forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
anvendelsen af direktivet, samt, om 
nødvendigt, et passende forslag.

1. Senest fire år efter, at dette direktiv er 
trådt i kraft, forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om 
anvendelsen af direktivet med en vurdering 
om fremskridtet med hensyn til at opfylde 
målene i denne forordning, samt, om 
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nødvendigt, et passende forslag.

Begrundelse

En uafhængig evaluering af direktivets anvendelse bør knyttes til de fremskridt, der er gjort i 
forhold til de fastlagte mål.
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