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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

H Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση οδηγίας σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη, η οποία πρέπει 
να αντιμετωπισθεί ως τμήμα μιας "δέσμης μέτρων για τους αερολιμένες"1 με τον γενικό 
στόχο της ενίσχυσης του ζωτικού ρόλου των ευρωπαϊκών αερολιμένων, σύμφωνα με τους 
στόχους της ημερήσιας διάταξης της Λισαβόνας, ως κινητήριου δύναμης για την διασφάλιση 
της οικονομικής και κοινωνικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Μέχρι σήμερα, οι 
ευρωπαϊκοί αερολιμένες έχουν αντιμετωπίσει ποικίλες ρυθμιστικές, εμπορικές και εξωτερικές 
προκλήσεις όσον αφορά ζητήματα όπως η ικανότητα, η χρηματοδότηση και το περιβάλλον. 
Στόχος αυτών των μέτρων είναι να παράσχουν μια ενιαία δέσμη ρυθμίσεων που θα 
εφαρμοστούν και θα επιβληθούν με ομοιόμορφο τρόπο. Η πρόταση είναι επικεντρωμένη στον 
ρόλο των αερολιμένων στην περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
εσωτερικής αγοράς αερομεταφορών και θα είναι καθοριστική για το μέλλον των ρυθμίσεων 
που αφορούν τους αερολιμένες στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας την σύγκλιση των ρυθμίσεων 
των κρατών μελών, ενώ επιπλέον αποσκοπεί στη δημιουργία ανεξάρτητης εθνικής αρχής που 
θα είναι αρμόδια για την διευθέτηση επίμαχων ζητημάτων.

Στόχος του εισηγητή όσον αφορά την εμβέλεια της γνωμοδότησης, ήταν να επικεντρωθεί στις 
πτυχές της περιφερειακής ανάπτυξης και στην διοικητική διάσταση του ζητήματος, δηλαδή 
στον ρόλο της ρυθμιστικής αρχής. Πολλά άλλα ζητήματα, όπως το άρθρο για την διαφάνεια, 
το ζήτημα των εσόδων από μη αεροπορικές υπηρεσίες και τα τέλη ασφαλείας εξετάσθηκαν 
επίσης λεπτομερώς, δεν κρίθηκε όμως ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι αερομεταφορές στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν οικονομική αξία και καλύπτουν 
κοινωνικές ανάγκες των κοινοτήτων που εξυπηρετούν. Ο εισηγητής υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ κατοικούν εκτός των πρωτευουσών. Οι αερομεταφορές 
συνδέουν μείζονα ευρωπαϊκά κέντρα με τις περιφέρειες, γεγονός που διευκολύνει την 
διαβίωση του 90% των πολιτών της ΕΕ εκτός των πρωτευουσών, με αποτέλεσμα να 
παραμένουν ελκυστικές οι περιφέρειες της ΕΕ και να μειώνεται με αυτόν τον τρόπο η τάση 
της εγκατάλειψης των απομακρυσμένων περιοχών της ΕΕ. Η δυνατότητα πρόσβασης σε όλες 
τις περιφέρειες και τα συμφέροντα των επιβατών των αεροπορικών εταιρειών έχουν ζωτική 
σημασία. Είναι επίσης ουσιώδες να συμπεριληφθεί στην οδηγία ο ρόλος που, αν μη τι άλλο, 
μπορούν να διαδραματίσουν οι αερομεταφορές στην ενίσχυση της κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής σε ολόκληρη την Ένωση, δεδομένου ότι οι αερολιμένες συμβάλλουν 
στη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, στην διακίνηση ταχυδρομικών αποστολών 
και επειγόντων φορτίων καθώς και στην έγκαιρη παράδοση αγαθών που εξυπηρετούν κυρίως 
την περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ. Επιπλέον, οι αερομεταφορές δημιουργούν θέσεις 
απασχόλησης στους αερολιμένες και στις παρακείμενες περιοχές. Προκειμένου να 
υποστηριχθούν περαιτέρω οι επενδύσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, χρειάζονται κατά 
συνέπεια μεταφορικές συνδέσεις υψηλής ποιότητας.

Τα αερολιμενικά τέλη συνήθως θεσπίζονται και επιβάλλονται σύμφωνα με μια δέσμη αρχών 
και κριτηρίων που συναποτελούν το σύστημα αερολιμενικών τελών. Μέσω της

  
1 Σε αυτήν περιλαμβάνονται: πρόταση οδηγίας σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη, ανακοίνωση σχετικά με την 
ικανότητσ, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη και έκθεση σχετικά με 
την εκτέλεση της οδηγίας για τις υπηρεσίες εδάφους (εγκρίθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2007)
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διαφοροποίησης ορισμένων τελών, οι αερολιμένες μπορούν να επιδιώκουν αύξηση της 
χρήσης της υποδομής του αερολιμένα και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
αεροπορίας. Ο εισηγητής επιδοκιμάζει την επιθυμία της Επιτροπής να επαναπροσδιορίσει την 
σχέση μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης και χρηστών του αερολιμένα, απαιτώντας πλήρη 
διαφάνεια, διαβούλευση με τους χρήστες και εφαρμογή της αρχής της μη διακριτικής 
μεταχείρισης κατά τον υπολογισμό των τελών που επιβάλλονται στους χρήστες για την 
παροχή της ίδιας υπηρεσίας. Προκειμένου να εξαλειφθούν οι διοικητικοί φραγμοί, οι 
διαβουλεύσεις μεταξύ του αερολιμένα και των χρηστών του σχετικά με τα αερολιμενικά 
τέλη, θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει αντικείμενο 
συζήτησης, όπως η αναθεώρηση των τελών ή η επιβολή νέων τελών.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι αερολιμένες και οι χρήστες τους θα 
απευθύνονται στην ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, μόνο όταν όλες οι δυνατότητες διαλόγου θα 
έχουν εξαντληθεί και μόνο εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν την προσφυγή. 
Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ορισμένα 
κριτήρια όταν τα μέρη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν παρέμβαση.

Όσον αφορά την βελτίωση της ικανότητας του ευρωπαϊκού συστήματος αερολιμένων, 
υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης των περιφερειακών αερολιμένων, οι οποίοι μπορούν να 
παίξουν ρόλο στον μετριασμό της συμφόρησης που παρατηρείται στους μείζονες 
ευρωπαϊκούς κεντρικούς αερολιμένες. Οι περιφερειακοί αερολιμένες δεν θα πρέπει να 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, δεδομένου ότι η θέσπιση πρόσθετων ρυθμίσεων 
θα παρεμπόδιζε την ανάπτυξή τους και κατά συνέπεια την δυνατότητα πρόσβασης στην
περιφέρεια. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα σημεία ανταπόκρισης και διαμετακόμισης και οι 
κυριότεροι ευρωπαϊκοί και εθνικοί αερολιμένες θα πρέπει να υπαχθούν σε κοινές ρυθμίσεις 
με οποιονδήποτε άλλο αερολιμένα εάν λειτουργεί σε μονοπωλιακή αγορά. Πολλοί από τους 
μικρότερους αερολιμένες αντιμετωπίζουν ήδη ανταγωνισμό, γεγονός που επιδρά πτωτικά στα 
επίπεδα των αερολιμενικών τελών.

Επιπλέον, οι εθνικές αρχές πρέπει να κατανοήσουν την ακριβή κατάσταση του αερολιμένα 
τους ώστε να είναι σε θέση να καταρτίσουν τα συναφή σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Θα 
μπορούσαν λοιπόν να συναφθούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ των δημόσιων αρχών και των 
περιφερειακών αερολιμένων με στόχο την προαγωγή της περιφέρειας και της ανάπτυξης 
κοινών εμπορικών δραστηριοτήτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην ΕΕ.
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Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα 
κοινό πλαίσιο, το οποίο να διέπει τα 
ουσιαστικά χαρακτηριστικά των 
αερολιμενικών τελών και τον τρόπο 
καθορισμού τους, διότι, χωρίς ένα τέτοιο 
πλαίσιο, ενδέχεται να μην τηρούνται 
βασικές απαιτήσεις στις σχέσεις μεταξύ 
φορέων διαχείρισης και χρηστών των 
αερολιμένων.

(2) Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα 
κοινό πλαίσιο, το οποίο να διέπει τα 
ουσιαστικά χαρακτηριστικά των 
αερολιμενικών τελών και τον τρόπο 
καθορισμού τους, διότι, χωρίς ένα τέτοιο 
πλαίσιο, ενδέχεται να μην τηρούνται 
βασικές απαιτήσεις στις σχέσεις μεταξύ 
φορέων διαχείρισης και χρηστών των 
αερολιμένων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα των 
περιφερειακών αερολιμένων για την 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Αιτιολόγηση

Στην οδηγία πρέπει να αναγνωρίζεται η συμβολή των αερομεταφορών στην οικονομική και 
κοινωνική συνοχή της ΕΕ και να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των περιφερειακών αερολιμένων σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α) Οι αερολιμένες συμβάλλουν 
σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική 
συνοχή της Ένωσης, δεδομένου ότι 
συνδέουν τις περιφέρειες, δημιουργούν 
θέσεις απασχόλησης και προσελκύουν 
επιχειρήσεις.

Αιτιολόγηση

Οι αερομεταφορές στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν οικονομική αξία και καλύπτουν  κοινωνικές 
ανάγκες των κοινοτήτων που εξυπηρετούν. Εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ κατοικούν εκτός 
των πρωτευουσών. Οι αερομεταφορές συνδέουν μείζονα κέντρα της ΕΕ με τις περιφέρειες, με 
αποτέλεσμα να παραμένουν ελκυστικές οι περιφέρειες της ΕΕ και να μειώνεται με αυτόν τον 
τρόπο η τάση της εγκατάλειψης των απομακρυσμένων περιοχών.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)

(2β) Θα ήταν σκόπιμο να συναφθούν
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εταιρικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 
δημόσιων αρχών και των περιφερειακών 
αερολιμένων, ώστε να προαχθεί η 
περιφέρεια στην οποία βρίσκεται ο 
αερολιμένας και να αναπτυχθούν κοινές 
εμπορικές δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές αρχές πρέπει να κατανοήσουν την ακριβή κατάσταση του αερολιμένα τους ώστε να 
είναι σε θέση να καταρτίσουν τα συναφή σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Θα μπορούσαν 
λοιπόν να συναφθούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ των δημόσιων αρχών και των περιφερειακών 
αερολιμένων με στόχο την προαγωγή της περιφέρειας και της ανάπτυξης κοινών εμπορικών 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 4
Παράγραφος 3

(3) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
στους αερολιμένες, οι οποίοι βρίσκονται στο 
έδαφος της Κοινότητας και υπερβαίνουν ένα 
ελάχιστο μέγεθος, καθόσον η διαχείριση και 
η χρηματοδότηση των μικρών αερολιμένων 
απαιτούν την εφαρμογή κοινοτικού 
πλαισίου.

(3) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
στους αερολιμένες, οι οποίοι βρίσκονται στο 
έδαφος της Κοινότητας και υπερβαίνουν ένα 
ελάχιστο μέγεθος, καθόσον η διαχείριση και 
η χρηματοδότηση των μικρών αερολιμένων 
απαιτούν την εφαρμογή κοινοτικού 
πλαισίου, δεδομένου ότι οι περισσότεροι 
από αυτούς λειτουργούν σε ένα ολοένα και 
πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον και ο 
ανταγωνισμός αυτός τείνει να ασκεί 
πτωτικές πιέσεις στα αερολιμενικά τέλη.

Αιτιολόγηση

Πολλοί από τους μικρούς αερολιμένες είναι ιδιωτικοί και συχνά δεν είναι οι μοναδικοί φορείς 
εκμετάλλευσης στην περιφέρεια, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό, 
γεγονός που επιδρά πτωτικά στα επίπεδα των αερολιμενικών τελών.

Τροπολογία 5
Παράγραφος 6

(6) Σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να 
συσταθεί ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, 
ώστε να εξασφαλισθεί η αμεροληψία των 
αποφάσεών της και η αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας. Η εν λόγω αρχή 
πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους 

(6) Σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να 
οριστεί ή να συσταθεί ανεξάρτητη 
ρυθμιστική αρχή, ώστε να εξασφαλισθεί η 
αμεροληψία των αποφάσεών της και η 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας. Η 
εν λόγω αρχή πρέπει να διαθέτει όλους τους 
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πόρους, όσον αφορά το προσωπικό, την 
εμπειρία και τα οικονομικά μέσα, για να 
φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της.

απαραίτητους πόρους, όσον αφορά το 
προσωπικό, την εμπειρία και τα οικονομικά 
μέσα, για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά 
της.

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την τροπολογία η αιτιολογική σκέψη ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 10, παράγραφος 
(1). Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να ορίζεται η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, ώστε να 
αποφεύγεται περαιτέρω αύξησή της γραφειοκρατίας στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 6
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε αερολιμένα ο οποίος βρίσκεται σε 
έδαφος υποκείμενο στις διατάξεις της 
Συνθήκης και είναι ανοικτός στην εμπορική 
κίνηση, εφόσον έχει ετήσια κίνηση άνω του 
1 εκατομμυρίου επιβατών ή 25000 τόνων 
φορτίου.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε αερολιμένα ο οποίος βρίσκεται σε 
έδαφος υποκείμενο στις διατάξεις της 
Συνθήκης και είναι ανοικτός στην εμπορική 
κίνηση, εφόσον έχει ετήσια κίνηση που 
αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 0,5% 
του συνόλου των επιβατών που 
εξυπηρετούνται ετησίως εντός της 
Ένωσης.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
ένα κράτος μέλος δύναται:
i) να εφαρμόζει την παρούσα οδηγία σε 
οποιονδήποτε αερολιμένα βρίσκεται στην 
επικράτειά του και είναι ανοικτός στην 
εμπορική κίνηση, εφόσον έχει ετήσια 
κίνηση που αντιπροσωπεύει περισσότερο 
από το 10% του συνόλου των επιβατών που 
εξυπηρετούνται ετησίως σε αυτό το κράτος 
μέλος·
ii) να εφαρμόζει την παρούσα οδηγία σε 
οποιονδήποτε αερολιμένα βρίσκεται στην 
επικράτειά του και είναι ανοικτός στην 
εμπορική κίνηση, με βάση έρευνα αγοράς 
που διενεργείται από την αρμόδια εθνική 
αρχή του. Η εν λόγω έρευνα αγοράς 
διενεργείται κατόπιν εκτεταμένης 
διαβούλευσης με τον φορέα διαχείρισης 
του αερολιμένα και τους χρήστες του εν 
λόγω αερολιμένα. 
4. Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει κατάλογο 
των αερολιμένων του, στους οποίους 
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εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία και 
διασφαλίζει την πρόσβαση οποιουδήποτε 
ενδιαφερόμενου μέρους στα αποτελέσματα 
οποιασδήποτε έρευνας αγοράς, κατά την 
έννοια της παραγράφου 3, εδάφιο (ii), 
χωρίς όμως να αποκαλύπτονται 
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με 
επιχειρήσεις.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για τα 
τέλη που εισπράττονται επ’αμοιβή των 
αεροναυτιλιακών υπηρεσιών κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών 
αεροναυτιλιακών υπηρεσιών σύμφωνα με 
τον κανονισμό (EΚ) 1794/2006 για τον 
καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των 
αεροναυτιλιακών υπηρεσιών , ή για τα τέλη 
που εισπράττονται επ’αμοιβή της επίγειας 
εξυπηρέτησης, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/67/EΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην 
αγορά υπηρεσιών εδάφους στους 
αερολιμένες της Κοινότητας.

5. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για 
τα τέλη που εισπράττονται επ’αμοιβή των 
αεροναυτιλιακών υπηρεσιών κατά τη 
διαδρομή και των τερματικών 
αεροναυτιλιακών υπηρεσιών σύμφωνα με 
τον κανονισμό (EΚ) 1794/2006 για τον 
καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των 
αεροναυτιλιακών υπηρεσιών , ή για τα τέλη 
που εισπράττονται επ’αμοιβή της επίγειας 
εξυπηρέτησης, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα της οδηγίας 96/67/EΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην 
αγορά υπηρεσιών εδάφους στους 
αερολιμένες της Κοινότητας

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να εφαρμόζουν 
πρόσθετα κανονιστικά μέτρα, τα οποία είναι 
συμβιβάσιμα με την παρούσα οδηγία, ή 
άλλες σχετικές διατάξεις του κοινοτικού 
δικαίου σε ό,τι αφορά φορείς διαχείρισης 
αερολιμένων εγκατεστημένων στο έδαφός 
τους. Τα μέτρα είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν την έγκριση συστημάτων 
χρέωσης ή/και του ύψους των τελών με 
βάση το δίκαιο περί ανταγωνισμού.

6. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να εφαρμόζουν 
πρόσθετα κανονιστικά μέτρα, τα οποία είναι 
συμβιβάσιμα με την παρούσα οδηγία, ή 
άλλες σχετικές διατάξεις του κοινοτικού 
δικαίου σε ό,τι αφορά φορείς διαχείρισης 
αερολιμένων εγκατεστημένων στο έδαφός 
τους. Τα μέτρα είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν την έγκριση συστημάτων 
χρέωσης ή/και του ύψους των τελών με 
βάση το δίκαιο περί ανταγωνισμού.

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακοί αερολιμένες δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, 
δεδομένου ότι η θέσπιση πρόσθετων ρυθμίσεων θα παρεμπόδιζε την ανάπτυξή τους και κατά 
συνέπεια την δυνατότητα πρόσβασης στην περιφέρεια. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα σημεία 
ανταπόκρισης και διαμετακόμισης και οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί και εθνικοί αερολιμένες θα 
πρέπει να υπαχθούν σε κοινές ρυθμίσεις με οποιονδήποτε άλλο αερολιμένα εάν λειτουργεί σε 
μονοπωλιακή αγορά. Πολλοί από τους μικρότερους αερολιμένες αντιμετωπίζουν ήδη 
ανταγωνισμό, γεγονός που επιδρά πτωτικά στα επίπεδα των αερολιμενικών τελών.

Τροπολογία 7
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Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
αερολιμενικά τέλη δεν εισάγουν διακρίσεις 
μεταξύ χρηστών των αερολιμένων ή 
επιβατών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
αερολιμενικά τέλη δεν εισάγουν διακρίσεις 
μεταξύ χρηστών των αερολιμένων ή 
επιβατών που χρησιμοποιούν την ίδια 
υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που οι χρήστες του αερολιμένα χρησιμοποιούν διαφορετικές υποδομές και 
υπηρεσίες του αερολιμένα, το επίπεδο των αερολιμενικών τελών μπορεί να είναι διαφορετικό.
Για την ίδια υπηρεσία δεν επιτρέπεται να γίνεται διάκριση μεταξύ χρηστών του αερολιμένα ή 
επιβατών.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
κάθε αερολιμένα καθιερώνεται υποχρεωτική 
τακτική διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ 
του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και 
των χρηστών του αερολιμένα ή των 
εκπροσώπων τους για τη λειτουργία του 
συστήματος αερολιμενικών τελών και το 
ύψος τους. Η εν λόγω διαβούλευση 
πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά 
ανά έτος.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
κάθε αερολιμένα καθιερώνεται υποχρεωτική 
τακτική διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ 
του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και 
των χρηστών του αερολιμένα ή των 
εκπροσώπων τους για τη λειτουργία του 
συστήματος αερολιμενικών τελών και το 
ύψος τους. Η εν λόγω διαβούλευση 
πραγματοποιείται όταν σχεδιάζεται 
αναθεώρηση των τελών ή επιβολή νέων 
τελών και οπωσδήποτε τουλάχιστον μια 
φορά ανά διετία.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η εξάλειψη των διοικητικών φραγμών μέσω της 
πραγματοποίησης διαβουλεύσεων σχετικά με ζητήματα που άπτονται των αερολιμενικών τελών 
σε περίπτωση που υπάρχει αντικείμενο συζήτησης. Επίσης, λαμβάνει υπόψη της την περίπτωση 
στην οποία έχουν συμφωνηθεί τιμές μεταξύ αερολιμένων και αεροπορικών εταιρειών για πολλά 
χρόνια.

Τροπολογία 9
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
πληροφορεί κάθε χρήστη αερολιμένα, ή 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
όταν σχεδιάζεται αναθεώρηση τελών ή 
επιβολή νέων τελών, ο φορέας διαχείρισης 
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τους εκπροσώπους ή τις ενώσεις χρηστών 
του αερολιμένα, μια φορά ανά έτος για τις 
συνιστώσες που χρησιμεύουν ως βάση για 
τον καθορισμό του ύψους όλων των 
εισπραττόμενων τελών στον αερολιμένα. Η 
πληροφόρηση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

του αερολιμένα πληροφορεί κάθε χρήστη 
αερολιμένα, ή τους εκπροσώπους ή τις 
ενώσεις χρηστών του αερολιμένα για τις 
συνιστώσες που χρησιμεύουν ως βάση για 
τον καθορισμό του ύψους όλων των 
εισπραττόμενων τελών στον αερολιμένα. Η 
πληροφόρηση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 4, παράγραφος 1.

Τροπολογία 10
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
χρήστες του αερολιμένα πληροφορούν 
τακτικά τον φορέα διαχείρισης, ιδίως 
σχετικά με:

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
όταν σχεδιάζεται αναθεώρηση των τελών ή 
επιβολή νέων τελών οι χρήστες του 
αερολιμένα πληροφορούν τον φορέα 
διαχείρισης, ιδίως σχετικά με:

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 4, παράγραφος 1.

Τροπολογία 11
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για 
τα επίπεδα εξυπηρέτησης, οιαδήποτε πλευρά 
μπορεί να ζητήσει την παρέμβαση της 
ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για 
τα επίπεδα εξυπηρέτησης, οιαδήποτε πλευρά 
μπορεί να ζητήσει την παρέμβαση της 
ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις 
οποίες είτε το ένα είτε το άλλο μέρος 
επιτρέπεται να ζητεί παρέμβαση της 
ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα μέρη θα απευθύνονται στην ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, μόνο 
όταν όλες οι δυνατότητες διαλόγου θα έχουν εξαντληθεί και μόνο εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι 
που δικαιολογούν την προσφυγή.
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Τροπολογία 12
Άρθρο 10, παράγραφος 4

4. Όποτε ένας φορέας διαχείρισης ή 
χρήστης αερολιμένα επιθυμεί να καταγγείλει 
κάποιο θέμα που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, μπορεί να 
υποβάλει την καταγγελία στην ανεξάρτητη 
ρυθμιστική αρχή η οποία, ενεργώντας ως 
αρχή επίλυσης διαφορών, εκδίδει απόφαση 
εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
καταγγελίας. Η ανεξάρτητη ρυθμιστική 
αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει τις 
αναγκαίες πληροφορίες από τις 
εμπλεκόμενες πλευρές. Οι αποφάσεις της 
ρυθμιστικής αρχής είναι δεσμευτικές.

4. Με την επιφύλαξη των υπαρχόντων 
μηχανισμών διευθέτησης διαφορών ή των 
προβλεπόμενων από τη νομοθεσία 
διαδικασιών προσφυγής, όταν ένας φορέας 
διαχείρισης ή χρήστης αερολιμένα επιθυμεί 
να καταγγείλει κάποιο θέμα που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
μπορεί, υπό όρους που καθορίζονται από 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, να 
υποβάλει την καταγγελία στην ανεξάρτητη 
ρυθμιστική αρχή η οποία, ενεργώντας ως 
αρχή επίλυσης διαφορών, εκδίδει απόφαση 
εντός δύο μηνών από την παραλαβή της 
καταγγελίας. Η ανεξάρτητη ρυθμιστική 
αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει τις 
αναγκαίες πληροφορίες από τις 
εμπλεκόμενες πλευρές. Οι αποφάσεις της 
ρυθμιστικής αρχής είναι δεσμευτικές.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα μέρη θα απευθύνονται στην ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, μόνο 
όταν όλες οι δυνατότητες διαλόγου θα έχουν εξαντληθεί και μόνο εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι 
που δικαιολογούν την προσφυγή. Το δικαίωμα προσφυγής πρέπει να διασφαλιστεί, σύμφωνα με 
το νομικό σύστημα κάθε κράτους μέλους.

Τροπολογία 13
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας 4 έτη από την έναρξη 
ισχύος της, καθώς και τυχόν ενδεδειγμένη 
πρόταση, εφόσον χρειάζεται.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, στην οποία αξιολογείται 
η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά 
την επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού, 4 έτη από την έναρξη ισχύος 
της, καθώς και τυχόν ενδεδειγμένη πρόταση, 
εφόσον χρειάζεται.

Αιτιολόγηση

Η διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης της εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να συνδεθεί με τις 
προόδους που επιτυγχάνονται όσον αφορά τους ορισθέντες στόχους.
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