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LYHYET PERUSTELUT

Komissio esittää lentoasemamaksuja koskevaa direktiiviä osana nk. lentoasemapakettia1, 
jonka yleistavoitteena on Lissabonin ohjelman tavoitteiden mukaisesti lisätä Euroopan 
lentoasemien merkitystä yhtenä avaintekijänä, jolla varmistetaan Euroopan taloudellinen ja 
sosiaalinen kilpailukyky. Tähän saakka Euroopan lentoasemat ovat kapasiteetti-, rahoitus- ja 
ympäristökysymyksissä joutuneet vastaamaan erilaisiin sääntelyä koskeviin, taloudellisiin ja 
ulkopuolelta tuleviin haasteisiin. Uusien toimien tarkoituksena on vahvistaa yhteiset säännöt, 
joita sovelletaan ja valvotaan yhdenmukaisesti. Ehdotuksessa keskitytään lentoasemien 
merkitykseen Euroopan sisäisten lentoliikennemarkkinoiden tulevassa kehityksessä ja 
kilpailukyvyssä, ja se antaa leimansa lentoasemia koskevalle tulevalle sääntelylle Euroopassa, 
sillä direktiivillä varmistetaan sääntelyn lähentäminen jäsenvaltioiden välillä ja perustetaan 
riippumaton kansallinen viranomaiselin, joka vastaa riita-asioiden ratkaisusta.

Valmistelija pyrkii keskittymään lausunnossa aluekehitystä koskeviin näkökohtiin ja aiheen 
hallinnolliseen ulottuvuuteen, sääntelyelimen tehtävään.  Myös monia muita kysymyksiä, 
kuten avoimuutta koskevaa artiklaa, muusta kuin lentoliikenteestä saatavia voittoja sekä 
turvamaksuja, tutkittiin perinpohjaisesti, mutta niiden ei katsota kuuluvan 
aluekehitysvaliokunnan toimialaan.

Euroopan sisäinen lentoliikenne tuo taloudellista arvoa, ja sillä vastataan käyttäjäkunnan 
sosiaalisiin tarpeisiin. Valmistelija korostaa, että yhdeksän kymmenestä Euroopan unionin 
kansalaisesta asuu pääkaupunkien ulkopuolella. Lentoliikenne kytkee EU:n suuret keskukset 
alueisiin, mikä helpottaa niiden 90 prosentin EU:n kansalaisen elämää, jotka asuvat 
pääkaupunkien ulkopuolella, ja lisää näin EU:n alueiden houkuttavuutta, mikä taas vähentää 
EU:n syrjäisiltä alueilta poispäin tapahtuvaa muuttoliikettä. Pääsy kaikille alueille ja 
lentomatkustajien edut ovat ratkaisevan tärkeitä. Direktiiviin on olennaista sisällyttää myös se 
ei lainkaan vähäinen merkitys, joka lentoliikenteellä on sosiaalisen ja taloudellisen 
yhteenkuuluvuuden lisäämisessä eri puolilla unionia, sillä lentoasemat edistävät omalta 
osaltaan yritysten perustamista ja kehitystä, postin kulkua ja kiireellistä rahtiliikennettä sekä 
tavaroiden toimittamista oikea-aikaisesti vastaanottajalle, mikä edistää erityisesti EU:n 
aluekehitystä. Lisäksi lentoliikenne luo työpaikkoja lentoasemilla ja niiden läheisyydessä.  
Liikenneyhteyksiä tarvitaan, jotta voidaan edelleen tukea investointeja Euroopan alueiden 
korkeaan laatuun. 

Lentoasemamaksut määrätään ja peritään yleensä vahvistettujen periaatteiden ja kriteerien 
mukaisesti. Nämä muodostavat yhdessä lentoasemamaksujärjestelmän. Tiettyjä maksuja 
muuttamalla lentoasemat voivat yrittää lisätä lentoasemainfrastruktuurien käyttöä ja vähentää 
lentoliikenteen ympäristövaikutuksia. Komission tavoitteena on määritellä uudelleen 
lentoasematoiminnan harjoittajien ja lentoasemien käyttäjien välinen suhde, siten että 
vaaditaan täydellistä avoimuutta, käyttäjien kuulemista ja syrjimättömyyden periaatteen 
soveltamista laskettaessa käyttäjiltä samasta palvelusta perittäviä maksuja. Valmistelija pitää 
tätä myönteisenä. Hallinnollisen taakan keventämiseksi lentoasemamaksuista olisi 

  
1 Tähän kuuluvat: lentoasemamaksuja koskeva direktiivi, Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja 
turvallisuutta koskeva tiedonanto sekä lentoasemien maahuolinnasta annetun direktiivin täytäntöönpanoa 
koskeva kertomus. (hyväksytty 24. tammikuuta 2007)
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järjestettävä kuuleminen lentoasemien ja lentoasemien käyttäjien välillä ainoastaan silloin, 
kun on aihetta keskusteluun, esimerkiksi maksuja tarkistettaessa tai uusia maksuja 
määrättäessä.

Samalla olisi varmistettava, että lentoasemat ja lentoasemien käyttäjät kääntyvät 
riippumattoman sääntelyelimen puoleen ainoastaan silloin, kun kaikki mahdollisuudet 
vuoropuheluun on käytetty loppuun ja vain, jos vetoomuksen esittämiselle on vakavat 
perusteet. Tämän vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus vahvistaa kriteerit sille, 
milloin osapuolet voivat vedota.

Kun tavoitteena on Euroopan lentoasemajärjestelmän kapasiteetin lisääminen, alueellisissa 
lentoasemissa on kehittämisvaraa, ja ne voivat osaltaan helpottaa ruuhkia Euroopan suurilla 
lentoasemilla. Direktiiviä ei pitäisi soveltaa alueellisiin lentoasemiin, sillä lisäsäädökset 
merkitsisivät alueellisille lentoasemille vain hallinnollista taakkaa, joka jarruttaisi niiden 
kehitystä ja näin ollen alueelle pääsyä. Suurimpia liikenteen solmukohtia sekä tärkeimpiä 
eurooppalaisia ja kansallisia lentoasemia olisi kuitenkin säänneltävä siinä missä muitakin 
lentoasemia, jotka toimivat monopolistisilla markkinoilla. Monet pienemmät lentoasemat ovat 
jo kilpailutilanteessa, mikä laskee lentoasemamaksuja.

Lisäksi kansallisten viranomaisten on tunnettava lentoasemansa tarkka tilanne, jotta ne voivat 
laatia kyseiset aluekehityssuunnitelmat. Tästä syystä olisi solmittava julkisten viranomaisten 
ja alueellisten lentoasemien kumppanuussopimuksia, jotta voidaan kehittää aluetta ja luoda 
yhteistä kaupallista toimintaa.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) On tarpeen vahvistaa yhteiset puitteet, 
joissa säännellään lentoasemamaksujen 
keskeisiä tekijöitä ja sitä, miten nämä 
maksut asetetaan. Tällaisten puitteiden 
puuttuminen voi vaarantaa lentoaseman 
pitäjien ja sen käyttäjien välisten suhteiden 
perusvaatimusten noudattamisen.

(2) On tarpeen vahvistaa yhteiset puitteet, 
joissa säännellään lentoasemamaksujen 
keskeisiä tekijöitä ja sitä, miten nämä
maksut asetetaan. Tällaisten puitteiden 
puuttuminen voi vaarantaa lentoaseman 
pitäjien ja sen käyttäjien välisten suhteiden 
perusvaatimusten noudattamisen. Puitteissa 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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olisi tunnustettava alueellisten 
lentoasemien merkitys koko Euroopan 
unionin sosiaaliselle ja taloudelliselle 
kehitykselle.

Perustelu

Direktiivissä on tunnustettava lentoliikenteen merkitys EU:n taloudelliselle ja sosiaaliselle 
yhteenkuuluvuudelle, ja olisi kannustettava alueellisten lentoasemien kehittämistä kaikkialla 
Euroopan unionissa. 

Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Lentoasemat edistävät omalta 
osaltaan merkittävästi sosiaalista ja 
taloudellista yhteenkuuluvuutta Euroopan 
unionissa, sillä ne kytkevät alueita 
toisiinsa, luovat työpaikkoja ja 
houkuttelevat yrityksiä.

Perustelu

Euroopan sisäinen lentoliikenne tuo taloudellista arvoa, ja sillä vastataan käyttäjäkunnan 
sosiaalisiin tarpeisiin. Yhdeksän kymmenestä EU:n kansalaisesta asuu pääkaupunkien 
ulkopuolella. Lentoliikenne kytkee EU:n suuret keskukset alueisiin ja pitää täten EU:n alueet 
houkuttavina ja vähentää poismuuttoa syrjäisemmiltä alueilta.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

(2 b) Olisi solmittava julkisten 
viranomaisten ja alueellisten lentoasemien 
kumppanuussopimuksia, jotta voidaan 
kehittää aluetta, jolla lentoasema sijaitsee 
ja luoda yhteistä taloudellista toimintaa.

Perustelu

Lisäksi kansallisten viranomaisten on tunnettava lentoasemansa tarkka tilanne, jotta ne 
voivat laatia kyseiset aluekehityssuunnitelmat.  Tästä syystä olisi solmittava julkisten 
viranomaisten ja alueellisten lentoasemien kumppanuussopimuksia, jotta voidaan kehittää 
aluetta ja luoda yhteistä kaupallista toimintaa.



PE 390.357v01-00 6/11 PA\667908FI.doc

FI

Tarkistus 4
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
yhteisön alueella sijaitseviin lentoasemiin, 
jotka ylittävät tietyn vähimmäiskoon, koska 
pienten lentoasemien pitäminen ja 
rahoittaminen ei edellytä yhteisön puitteita.

(3) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
yhteisön alueella sijaitseviin lentoasemiin, 
jotka ylittävät tietyn vähimmäiskoon, koska 
pienten lentoasemien pitäminen ja
rahoittaminen ei edellytä yhteisön puitteita,
sillä useimmat niistä toimivat 
liiketoimintaympäristössä, jolla ne joutuvat 
kilpailemaan yhä kovemmin, ja kilpailulla 
on taipumus aiheuttaa laskupaineita 
lentoasemamaksuihin.

Perustelu

Monet pienet lentoasemat ovat yksityisessä omistuksessa, eivätkä ne usein ole ainoita 
toimijoita alueella. Ne joutuvat siis vastaamaan kovaan kilpailuun, millä on taipumus laskea 
lentoasemamaksuja.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Riippumaton sääntelyviranomainen olisi 
perustettava jokaiseen jäsenvaltioon, jotta 
voidaan varmistaa kyseisen viranomaisten 
päätösten puolueettomuus ja tämän 
direktiivin asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen. Viranomaisella olisi oltava 
kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittava 
henkilöstö, asiantuntemus ja rahoitus.

(6) Riippumaton sääntelyviranomainen olisi 
nimettävä tai perustettava jokaiseen 
jäsenvaltioon, jotta voidaan varmistaa 
kyseisen viranomaisten päätösten 
puolueettomuus ja tämän direktiivin 
asianmukainen ja tehokas soveltaminen. 
Viranomaisella olisi oltava kaikki 
tehtäviensä suorittamiseksi tarvittava 
henkilöstö, asiantuntemus ja rahoitus.

Perustelu

Tarkistuksella johdanto-osan kappale saatetaan 10 artiklan 1 kohdan mukaiseksi. 
Riippumaton sääntelyelin olisi nimettävä aina, kun se on mahdollista, jotta voidaan välttää 
byrokratian lisääntyminen entisestään jäsenvaltioissa.

Tarkistus 6
1 artiklan 2 kohta

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
perustamissopimuksen määräysten 
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla 

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
perustamissopimuksen määräysten 
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla 
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sijaitseviin lentoasemiin, joilla voidaan 
harjoittaa kaupallista liikennettä ja joiden 
vuotuinen liikennemäärä on enemmän kuin 
miljoona matkustajaa tai 25 000 tonnia 
rahtia.

sijaitseviin lentoasemiin, joilla voidaan 
harjoittaa kaupallista liikennettä ja joiden 
vuotuinen liikennemäärä on enemmän kuin
0,5 prosenttia yhteisön sisäisestä 
matkustajaliikennemäärästä yhteensä.

3. Ellei 2 kohdan säännöksistä muuta 
johdu, jäsenvaltio voi:
i) soveltaa tätä direktiiviä kaikkiin 
alueillaan sijaitseviin lentoasemiin, joilla 
voidaan harjoittaa kaupallista liikennettä ja 
joiden vuosittainen liikennemäärä on 
enemmän kuin 10 prosenttia asianomaisen 
jäsenvaltion matkustajaliikennemäärästä 
yhteensä;
ii) soveltaa tätä direktiiviä kaikkiin 
alueellaan sijaitseviin lentoasemiin, joilla 
voidaan harjoittaa kaupallista liikennettä, 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisensa 
tekemän markkinatutkimuksen perusteella. 
Kyseinen markkinatutkimus on tehtävä sen 
jälkeen, kun on kuultu kaikilta osin 
lentoaseman pitäjää ja kyseisen 
lentoaseman käyttäjiä.
4. Kaikkien jäsenvaltioiden on julkaistava 
luettelo lentoasemistaan, joihin tätä 
direktiiviä sovelletaan, ja varmistettava, että 
kaikki asianomaiset voivat tutustua 
3 kohdan ii alakohdassa tarkoitetun 
markkinatutkimuksen tuloksiin 
paljastamatta luottamuksellisia 
yritystietoja.

Tätä direktiiviä ei sovelleta maksuihin, joita 
peritään korvaukseksi 
lennonvarmistuspalveluista reitillä ja 
lentoasemalla lennonvarmistuspalvelujen 
yhteisestä maksujärjestelmästä annetun 
komission asetuksen (EY) N:o 1794/2006 
mukaisesti, eikä maksuihin, joita peritään 
korvaukseksi maahuolintapalveluista, joita 
tarkoitetaan pääsystä maahuolinnan 
markkinoille yhteisön lentoasemilla annetun 
neuvoston direktiivin 96/67/EY liitteessä.

5. Tätä direktiiviä ei sovelleta maksuihin, 
joita peritään korvaukseksi 
lennonvarmistuspalveluista reitillä ja 
lentoasemalla lennonvarmistuspalvelujen 
yhteisestä maksujärjestelmästä annetun 
komission asetuksen (EY) N:o 1794/2006 
mukaisesti, eikä maksuihin, joita peritään 
korvaukseksi maahuolintapalveluista, joita 
tarkoitetaan pääsystä maahuolinnan 
markkinoille yhteisön lentoasemilla annetun 
neuvoston direktiivin 96/67/EY liitteessä.

Tämä direktiivi ei rajoita kunkin 
jäsenvaltion oikeutta soveltaa alueellensa 
sijoittautuneeseen lentoaseman pitäjään 
muita sääntelytoimenpiteitä, jos ne eivät ole 

6. Tämä direktiivi ei rajoita kunkin 
jäsenvaltion oikeutta soveltaa alueellensa 
sijoittautuneeseen lentoaseman pitäjään 
muita sääntelytoimenpiteitä, jos ne eivät ole 
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yhteensopimattomia tämän direktiivin tai 
muiden yhteisön lainsäädännön säännösten 
kanssa. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla 
erityisesti maksujärjestelmien ja/tai 
maksujen tason hyväksyminen 
kilpailulainsäädännön perusteella.

yhteensopimattomia tämän direktiivin tai 
muiden yhteisön lainsäädännön säännösten 
kanssa. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla 
erityisesti maksujärjestelmien ja/tai 
maksujen tason hyväksyminen 
kilpailulainsäädännön perusteella.

Perustelu

Direktiiviä ei pitäisi soveltaa alueellisiin lentoasemiin, sillä lisäsäädökset merkitsisivät 
alueellisille lentoasemille vain hallinnollista taakkaa, joka jarruttaisi niiden kehitystä ja näin 
ollen alueelle pääsyä. Suurimpia liikenteen solmukohtia sekä tärkeimpiä eurooppalaisia ja 
kansallisia lentoasemia olisi kuitenkin säänneltävä siinä missä muitakin lentoasemia, jotka 
toimivat monopolistisilla markkinoilla. Monet pienemmät lentoasemat ovat jo 
kilpailutilanteessa, mikä laskee lentoasemamaksuja.

Tarkistus 7
3 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoasemamaksuista ei aiheudu syrjintää 
lentoaseman käyttäjien tai lentomatkustajien 
välillä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoasemamaksuista ei aiheudu syrjintää 
samaa palvelua käyttävien lentoaseman 
käyttäjien tai lentomatkustajien välillä.

Perustelu

Jos lentoaseman käyttäjät käyttävät eri lentoasemainfrastruktuureja ja -palveluja, 
lentoasemamaksut saavat vaihdella. Syrjintää ei saa tapahtua, jos lentoaseman käyttäjät ja 
lentomatkustajat käyttävät samaa palvelua.

Tarkistus 8
4 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kullakin lentoasemalla otetaan käyttöön 
pakollinen menettely, jonka mukaisesti 
lentoaseman pitäjä ja lentoaseman käyttäjät 
tai näiden edustajat kuulevat säännöllisesti 
toisiaan lentoasemamaksujärjestelmän 
toiminnasta ja maksujen tasosta. Tällainen 
kuuleminen on järjestettävä vähintään kerran 
vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kullakin lentoasemalla otetaan käyttöön 
pakollinen menettely, jonka mukaisesti 
lentoaseman pitäjä ja lentoaseman käyttäjät 
tai näiden edustajat kuulevat säännöllisesti 
toisiaan lentoasemamaksujärjestelmän 
toiminnasta ja maksujen tasosta. Tällainen 
kuuleminen on järjestettävä maksujen 
tarkistamista tai uusien maksujen 
käyttöönottoa suunniteltaessa ja joka 
tapauksessa vähintään kerran kahdessa 
vuodessa.
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään vähentämään hallinnollista taakkaa, siten että lentoasemamaksuja 
koskevia kuulemisia järjestetään ainoastaan, kun on aihetta keskusteluun. Siinä otetaan 
huomioon myös tilanne, jossa lentoasemat ja lentoyhtiöt ovat sopineen hinnoista useiden 
vuosien ajan.

Tarkistus 9
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoaseman pitäjä antaa kullekin 
lentoaseman käyttäjälle tai näiden edustajille 
tai organisaatioille vuosittain tiedot 
tekijöistä, joiden perusteella kaikkien 
lentoasemalla perittävien maksujen taso on 
määritelty. Näihin tietoihin on sisällyttävä 
vähintään seuraavat:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksujen tarkistamista tai uusien 
maksujen käyttöönottoa suunniteltaessa 
lentoaseman pitäjä antaa kullekin 
lentoaseman käyttäjälle tai näiden edustajille 
tai organisaatioille tiedot, joiden perusteella 
kaikkien lentoasemalla perittävien maksujen 
taso määritellään. Näihin tietoihin on 
sisällyttävä vähintään seuraavat:

Perustelu

Vastaa 4 artiklan 1 kohtaa.

Tarkistus 10
5 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoaseman käyttäjät antavat lentoaseman 
pitäjälle säännöllisesti erityisesti seuraavat 
tiedot:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoaseman käyttäjät antavat lentoaseman 
pitäjälle maksujen tarkistamista tai uusien 
maksujen käyttöönottoa suunniteltaessa
erityisesti seuraavat tiedot:

Perustelu

Vastaa 4 artiklan 1 kohtaa.

Tarkistus 11
7 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
palvelutasosopimusta ei saada tehtyä, 
kumpikin osapuoli voi vedota 
riippumattomaan sääntelyviranomaiseen.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
palvelutasosopimusta ei saada tehtyä, 
kumpikin osapuoli voi vedota 
riippumattomaan sääntelyviranomaiseen.
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Jäsenvaltioiden on määritettävä tarkat 
ehdot, joiden mukaisesti kumpikin osapuoli 
voi vedota riippumattomaan 
sääntelyviranomaiseen.

Perustelu

Olisi varmistettava, että lentoasemat ja lentoasemien käyttäjät kääntyvät riippumattoman 
sääntelyelimen puoleen ainoastaan silloin, kun kaikki mahdollisuudet vuoropuheluun on 
käytetty loppuun ja vain, jos vetoomuksen esittämiselle on vakavat perusteet.

Tarkistus 12
10 artiklan 4 kohta

4. Jos lentoaseman pitäjä tai lentoaseman 
käyttäjä haluaa tehdä valituksen jostakin 
tämän direktiivin soveltamisalaan liittyvästä 
asiasta, se voi osoittaa valituksensa 
riippumattomalle sääntelyviranomaiselle, 
jonka on tehtävä riitojen ratkaisijana 
toimivana viranomaisena asiasta päätös 
kahden kuukauden kuluessa valituksen 
vastaanottamisesta. Riippumattomalla 
sääntelyviranomaisella on oltava oikeus 
pyytää osapuolilta päätöksen tekemiseen 
tarvittavat tiedot. Sääntelyviranomaisen
päätökset ovat sitovia.

4. Jos lentoaseman pitäjä tai lentoaseman 
käyttäjä haluaa tehdä valituksen jostakin 
tämän direktiivin soveltamisalaan liittyvästä 
asiasta, se voi osoittaa valituksensa 
asianomaisen jäsenvaltion vahvistamin 
ehdoin riippumattomalle 
sääntelyviranomaiselle, jonka on tehtävä 
riitojen ratkaisijana toimivana 
viranomaisena asiasta päätös kahden 
kuukauden kuluessa valituksen 
vastaanottamisesta, ellei mistään voimassa 
olevasta riitojenratkaisu- tai lakisääteisestä 
valitusmenettelystä muuta johdu. 
Riippumattomalla sääntelyviranomaisella on 
oltava oikeus pyytää osapuolilta päätöksen 
tekemiseen tarvittavat tiedot. 
Sääntelyviranomaisen päätökset ovat sitovia. 

Perustelu

Olisi varmistettava, että lentoasemat ja lentoasemien käyttäjät kääntyvät riippumattoman 
sääntelyelimen puoleen ainoastaan silloin, kun kaikki mahdollisuudet vuoropuheluun on 
käytetty loppuun ja vain, jos vetoomuksen esittämiselle on vakavat perusteet. Vetoamisoikeus 
olisi varmistettava kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmän mukaisesti.

Tarkistus 13
11 artiklan 1 kohta

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle direktiivin toimintaa koskevan 
kertomuksen sekä tarvittaessa soveltuvia 

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle direktiivin toimintaa koskevan 
kertomuksen, jossa se arvioi tämän 



PA\667908FI.doc 11/11 PE 390.357v01-00

FI

ehdotuksia viimeistään neljän vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa 
tapahtunutta edistystä, sekä tarvittaessa 
soveltuvia ehdotuksia viimeistään neljän 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Perustelu

Direktiivin toimintaa koskeva arviointi olisi kytkettävä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtuneeseen edistykseen.


