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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake luchthavengelden moet worden 
beschouwd als onderdeel van het "luchthavenpakket', dat tot algemeen doel heeft de belangrijke 
rol van de Europese luchthavens te versterken, die - gezien in het kader van de doelstellingen van 
Lissabon - een stuwende kracht zijn voor het economische en sociale concurrentievermogen van 
Europa.  Tot dusver hebben de Europese luchthavens op punten als capaciteit, financiële 
middelen en milieu te maken met diverse uitdagingen van regelgevende, commerciële en externe 
aard. De nieuwe maatregelen beogen een gemeenschappelijke reeks voorschriften te bieden die 
op uniforme wijze moeten worden toegepast en gehandhaafd. Het voorstel is gericht op de rol 
van luchthavens in de verdere ontwikkeling en het concurrentievermogen van de Europese 
interne luchtvaartmarkt en zal bepalend zijn voor de toekomst van de regelgeving voor 
luchthavens in Europa. Immers het zal leiden tot een convergentie van de regelgeving tussen de 
lidstaten en tot het instellen van een onafhankelijke nationale instantie die optreedt bij geschillen.

De rapporteur wil zich in dit advies met name richten op de aspecten in verband met de regionale 
ontwikkeling en op de bestuurlijke dimensie, dat wil zeggen de rol van de regelgevende 
instantie. Vele andere punten, zoals het artikel over transparantie, de inkomsten uit andere dan 
luchtvaartactiviteiten en de beveiligingsheffingen, zijn weliswaar onder de loep genomen maar 
werden niet geacht onder de competentie van de Commissie regionale ontwikkeling te vallen.

Het luchtvervoer binnen Europa levert een economische waarde op en voorziet in 
maatschappelijke behoeften. De rapporteur wijst erop dat negen van de tien EU-burgers buiten 
de hoofdsteden wonen. Het luchtvervoer verbindt de grote stedelijke centra in de EU met de 
regio's. Hierdoor wordt het leven van 90% van de Europese burgers buiten de hoofdsteden 
vergemakkelijkt en de aantrekkelijkheid van de regio's vergroot, waardoor de tendens om weg te 
trekken uit afgelegen gebieden wordt afgezwakt. De toegankelijkheid van alle regio's en de 
belangen van de luchtvaartpassagiers zijn van cruciaal belang. Daarnaast moet in de richtlijn een 
plaats worden ingeruimd voor de rol van de luchtvaart in de bevordering van de sociale en 
economische cohesie in heel Europa, aangezien luchthavens bijdragen aan de opzet en 
ontwikkeling van bedrijven, het vervoer van post en urgente vracht, en de levering van 
expresgoederen die vooral van belang zijn voor de regionale ontwikkeling. Luchtvervoer creëert 
bovendien werkgelegenheid op en in de omgeving van luchthavens. Daarom moeten 
investeringen in hoogwaardige transportverbindingen van de Europese regio's verder worden 
gesteund.

Luchthavengelden worden doorgaans vastgesteld en geheven volgens een aantal principes en 
criteria die het systeem voor de heffing van luchthavengelden uitmaken. Door bepaalde gelden te 
variëren kunnen luchthavens proberen het gebruik van der luchthaveninfrastructuur te 
bevorderen en de milieueffecten van de luchtvaart te verminderen. De rapporteur juicht het 
streven van de Commissie toe om de relatie tussen luchthavenexploitanten en 
luchthavengebruikers te herformuleren met behulp van de eis van volledige transparantie, 
raadpleging van de gebruikers en de toepassing van het principe van non-discriminatie bij de 
berekening van gelden die worden geheven voor gebruikers van dezelfde dienst. Om 
bureaucratische belasting te vermijden zou raadpleging van luchthavengebruikers door de 
luchthaven alleen moeten worden gehouden als er punten voor discussie zijn, zoals de herziening 
van gelden of de heffing van nieuwe gelden.

Tegelijkertijd moet ervoor gezorgd worden dat de luchthavens en luchthavengebruikers zich 
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alleen tot de onafhankelijke regelgevende instantie wenden als alle overlegmogelijkheden zijn 
uitgeput en als er gegronde redenen zijn voor een beroep. De lidstaten zouden dus de 
mogelijkheid moeten hebben om bepaalde criteria vast te stellen op grond waarvan partijen een 
beroep kunnen doen op de instantie.

Wat betreft de capaciteit van de Europese luchthavens, hebben de regionale luchthavens een 
potentieel dat ontwikkeld kan worden om de grote verstopte hub-luchthavens in Europa te 
ontlasten. Regionale luchthavens moeten niet onder de richtlijn vallen daar bijkomende 
verordeningen alleen maar een administratieve belasting voor deze luchthavens zouden 
betekenen, waardoor hun ontwikkeling en dus de toegankelijkheid van de regio wordt geremd. 
Daarentegen moeten de grootste knooppunten en de belangrijkste Europese en nationale 
luchthavens samen met elke andere luchthaven worden gereguleerd als zij op een 
monopolistische markt opereren. Veel kleinere luchthavens hebben al met concurrentie te maken 
waardoor de luchthavengelden een dalende tendens laten zien.

Voorts moeten de nationale autoriteiten de situatie van hun luchthaven tot in de details begrijpen 
om relevante regionale ontwikkelingsplannen te kunnen opstellen. In dat kader kunnen 
partnerschappen tussen overheidsinstanties en regionale luchthavens worden opgezet om de 
ontwikkeling van de regio te kunnen stimuleren en commerciële activiteiten te ontplooien.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer 
en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) Er moet een gemeenschappelijk kader 
worden vastgesteld voor het regelen van de 
essentiële kenmerken van luchthavengelden 
en de manier waarop ze worden vastgesteld, 
zoniet bestaat het risico dat de basisvereisten 
in de relatie tussen de beheersorganen van 
luchthavens en de luchthavengebruikers niet 
in acht worden genomen.

(2) Er moet een gemeenschappelijk kader 
worden vastgesteld voor het regelen van de 
essentiële kenmerken van luchthavengelden 
en de manier waarop ze worden vastgesteld, 
zoniet bestaat het risico dat de basisvereisten 
in de relatie tussen de beheersorganen van 
luchthavens en de luchthavengebruikers niet 
in acht worden genomen. Bij vaststelling 
van dit kader moet rekening worden 
gehouden met het belang van regionale 
luchthavens voor de sociale en 
economische ontwikkeling in de gehele 
Unie.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

De rol van het luchtvervoer voor de economische en sociale samenhang van de EU moet in de 
richtlijn worden onderkend en de ontwikkeling van regionale luchthavens overal in de Unie moet 
worden aangemoedigd.

Amendement 2
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Luchthavens dragen in belangrijke 
mate bij aan de sociale en economische 
samenhang in de Unie, met het bieden van
verbindingen voor regio's, het creëren van 
werkgelegenheid en het aantrekken van 
bedrijven.

Motivering

Het luchtvervoer binnen Europa levert een economische waarde op en voorziet in 
maatschappelijke behoeften. Negen van de tien EU-burgers wonen buiten de hoofdsteden. Het 
luchtvervoer verbindt de grote stedelijke centra in de EU met de regio's. Hierdoor wordt de 
aantrekkelijkheid van de regio's vergroot, waardoor de tendens om weg te trekken uit afgelegen 
gebieden wordt afgezwakt.

Amendement 3
Overweging 2 ter (nieuw)

(2 ter) Er moeten partnerschappen worden 
opgezet tussen de verschillende 
overheidsinstanties en regionale 
luchthavens om de ontwikkeling van de 
regio waar de luchthaven is gesitueerd te 
stimuleren en gemeenschappelijke 
commerciële activiteiten te ontplooien.

Motivering

De nationale autoriteiten moeten de situatie van hun luchthaven tot in de details begrijpen om 
relevante regionale ontwikkelingsplannen te kunnen opstellen. Daarvoor kunnen 
partnerschappen tussen overheidsinstanties en regionale luchthavens worden opgericht om de 
ontwikkeling van de regio te stimuleren en commerciële activiteiten te ontplooien.

Amendement 4
Overweging 3

(3) Deze richtlijn moet gelden voor op het (3) Deze richtlijn moet gelden voor op het 
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grondgebied van de Gemeenschap 
gevestigde luchthavens van een bepaalde 
omvang; er is geen behoefte aan een 
communautair kader voor het beheer en de 
financiering van kleine luchthavens.

grondgebied van de Gemeenschap 
gevestigde luchthavens van een bepaalde 
omvang; er is geen behoefte aan een 
communautair kader voor het beheer en de 
financiering van kleine luchthavens, 
aangezien de meeste reeds opereren in een 
bedrijfsklimaat met een groeiende
concurrentie en deze concurrentie leidt tot 
een neerwaartse druk op de 
luchthavengelden.

Motivering

Veel kleine luchthavens zijn in particuliere handen, en in veel gevallen zijn zij niet de enige 
exploitant in de regio. Zij hebben dus te maken met zware concurrentie, waardoor de 
luchthavengelden de tendens hebben te dalen.

Amendement 5
Overweging 6

(6) In elke lidstaat moet een onafhankelijke 
regelgevende instantie worden opgericht om 
de onpartijdigheid van de beslissingen en de 
juiste en doeltreffende toepassing van deze 
richtlijn te garanderen. De instantie moet 
over de nodige middelen (personeel, 
deskundigheid en financiële middelen) 
beschikken om zijn taken te kunnen 
uitvoeren.

(6) In elke lidstaat moet een onafhankelijke 
regelgevende instantie worden benoemd om 
de onpartijdigheid van de beslissingen en de 
juiste en doeltreffende toepassing van deze 
richtlijn te garanderen. De instantie moet 
over de nodige middelen (personeel, 
deskundigheid en financiële middelen) 
beschikken om zijn taken te kunnen 
uitvoeren.

Motivering

Met dit amendement wordt de overweging gelijk getrokken met artikel 10, lid 1. Indien mogelijk 
moet de onafhankelijke regelgevende instantie worden benoemd om een verdere uitbreiding van 
de bureaucratie in de lidstaten te vermijden.

Amendement 6
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn geldt voor alle luchthavens 
die gevestigd zijn op het grondgebied 
waarop het Verdrag van toepassing is, die 
open staan voor commercieel verkeer en die 
jaarlijks meer dan 1 miljoen 
passagiersbewegingen of meer dan 25 000 
ton goederen laten optekenen.

2. Deze richtlijn geldt voor alle luchthavens 
die gevestigd zijn op het grondgebied 
waarop het Verdrag van toepassing is, die 
open staan voor commercieel verkeer en die 
jaarlijks meer dan 0,5% van het totaal 
aantal jaarlijkse passagiers in de Unie
verwerken.
3. Behoudens het bepaalde in lid 2, kan een 
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lidstaat:
i) deze richtlijn toepassen op elke 
luchthaven op zijn grondgebied die open 
staat voor commercieel verkeer en die 
jaarlijks meer dan 10% van het totaal
aantal jaarlijkse passagiers in die lidstaat 
verwerkt;
ii) deze richtlijn toepassen op elke 
luchthaven op zijn grondgebied die open 
staat voor commercieel verkeer op basis 
van een marktonderzoek, dat wordt 
uitgevoerd door de bevoegde nationale 
instantie. Dit marktonderzoek wordt 
uitgevoerd na uitvoerige raadpleging van 
het beheerorgaan van de luchthaven en de 
gebruikers van de betreffende luchthaven.
4. Elke lidstaat publiceert een lijst van zijn 
luchthavens waarop deze richtlijn van 
toepassing is en zorgt ervoor dat de 
resultaten van elk marktonderzoek als 
genoemd in lid 3, sub ii) beschikbaar zijn
voor elke geïnteresseerde partij, zij het dat 
vertrouwelijke zakelijke gegevens niet 
bekend gemaakt hoeven te worden.

Deze richtlijn is niet van toepassing op de 
heffingen die worden geïnd voor de 
vergoeding van en-route- en 
terminalluchtnavigatiediensten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1794/2006 van de Commissie tot vaststelling 
van een gemeenschappelijk heffingenstelsel 
voor luchtvaartnavigatiediensten , noch op 
de heffingen die worden geïnd voor de 
vergoeding van grondafhandelingsdiensten, 
zoals vermeld in de bijlage bij Richtlijn 
96/67/EG van de Raad betreffende de 
toegang tot de grondafhandelingsmarkt op 
de luchthavens van de Gemeenschap .

5. Deze richtlijn is niet van toepassing op de 
heffingen die worden geïnd voor de 
vergoeding van en-route- en 
terminalluchtnavigatiediensten 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1794/2006 van de Commissie tot vaststelling 
van een gemeenschappelijk heffingenstelsel 
voor luchtvaartnavigatiediensten , noch op 
de heffingen die worden geïnd voor de 
vergoeding van grondafhandelingsdiensten, 
zoals vermeld in de bijlage bij Richtlijn 
96/67/EG van de Raad betreffende de 
toegang tot de grondafhandelingsmarkt op 
de luchthavens van de Gemeenschap .

Deze richtlijn laat het recht van de lidstaten 
onverlet om ten aanzien van een op hun 
grondgebied gevestigd beheersorgaan van 
een luchthaven aanvullende regelgevende 
maatregelen te nemen, mits deze verenigbaar 
zijn met deze richtlijn of met andere 
relevante bepalingen van de 
Gemeenschapswetgeving. Met dergelijke 
maatregelen wordt met name de 

6. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om ten aanzien van een op 
hun grondgebied gevestigd beheersorgaan 
van een luchthaven aanvullende 
regelgevende maatregelen te nemen, mits 
deze verenigbaar zijn met deze richtlijn of 
met andere relevante bepalingen van de 
Gemeenschapswetgeving. Met dergelijke 
maatregelen wordt met name de 
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goedkeuring van heffingsstelsels en/of het 
niveau van heffingen op basis van de 
mededingingswetgeving bedoeld.

goedkeuring van heffingsstelsels en/of het 
niveau van heffingen op basis van de 
mededingingswetgeving bedoeld.

Motivering

Regionale luchthavens moeten niet onder de richtlijn vallen daar bijkomende verordeningen 
alleen maar een administratieve belasting voor deze luchthavens zouden betekenen, waardoor 
hun ontwikkeling en dus de toegankelijkheid van de regio wordt geremd. De grootste 
knooppunten en de belangrijkste Europese en nationale luchthavens moeten echter samen met 
elke andere luchthaven gereguleerd worden als deze op een monopolistische markt opereert. 
Veel kleinere luchthavens hebben al met concurrentie te maken waardoor de luchthavengelden 
neigen te dalen.

Amendement 7
Artikel 3

De lidstaten zien erop toe dat bij het heffen 
van de luchthavengelden geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen luchthavengebruikers 
of luchtvaartpassagiers.

De lidstaten zien erop toe dat bij het heffen 
van de luchthavengelden geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen luchthavengebruikers 
of luchtvaartpassagiers die van dezelfde 
dienst gebruik maken.

Motivering

In geval luchthavengebruikers verschillende luchthaveninfrastructuur en diensten gebruiken 
kunnen de gelden verschillen. Voor dezelfde dienst moet er geen onderscheid tussen 
luchthavengebruikers of luchtvaartpassagiers zijn.

Amendement 8
Artikel 4, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat in elke 
luchthaven een verplichte en periodieke 
procedure wordt vastgesteld voor overleg 
tussen het beheersorgaan van de luchthaven 
en de luchthavengebruikers of 
vertegenwoordigers van de 
luchthavengebruikers over de werking van 
het systeem van luchthavengelden en het 
niveau van die gelden. Dit overleg dient 
minstens eenmaal per jaar plaats te vinden.

1. De lidstaten zien erop toe dat in elke 
luchthaven een verplichte en periodieke 
procedure wordt vastgesteld voor overleg 
tussen het beheersorgaan van de luchthaven 
en de luchthavengebruikers of 
vertegenwoordigers van de 
luchthavengebruikers over de werking van 
het systeem van luchthavengelden en het 
niveau van die gelden. Dit overleg dient 
plaats te vinden wanneer een herziening 
van de luchthavengelden of de invoering 
van nieuwe gelden wordt overwogen, en in 
elk geval eenmaal per twee jaar.
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Motivering

Doel van dit amendement is bureaucratische belasting te vermijden door raadpleging over 
kwesties met betrekking tot luchthavengelden te houden als er discussiepunten zijn, zoals de 
herziening van gelden of de heffing van nieuwe gelden. Tevens wordt rekening gehouden met de 
situatie waarin luchthavens en luchtvaartmaatschappijen voor een aantal jaren de prijzen zijn 
overeengekomen.

Amendement 9
Artikel 5, lid 1, inleidende formule

1. De lidstaten zien erop toe dat het 
beheersorgaan van de luchthaven alle 
luchthavengebruikers of vertegenwoordigers 
of verenigingen van luchthavengebruikers 
eenmaal per jaar informatie verschaft over 
de elementen die gebruikt worden als basis 
voor het vaststellen van het niveau van alle 
heffingen die op de luchthaven worden 
geïnd. Deze informatie behelst ten minste:

1. De lidstaten zien erop toe dat het 
beheersorgaan van de luchthaven, wanneer 
een herziening van de luchthavengelden of 
de invoering van nieuwe gelden wordt 
overwogen, alle luchthavengebruikers of 
vertegenwoordigers of verenigingen van 
luchthavengebruikers informatie verschaft 
over de elementen die gebruikt worden als 
basis voor het vaststellen van het niveau van 
alle heffingen die op de luchthaven worden 
geïnd. Deze informatie behelst ten minste:

Motivering

Coherent met artikel 4, lid 1.

Amendement 10
Artikel 5, lid 2, inleidende formule

2. De lidstaten zien erop toe dat de 
luchthavengebruikers regelmatig aan het 
beheersorgaan van de luchthaven informatie 
verstrekken over met name:

2. De lidstaten zien erop toe dat wanneer 
een herziening van de luchthavengelden of 
de invoering van nieuwe gelden wordt 
overwogen de luchthavengebruikers aan het 
beheersorgaan van de luchthaven informatie 
verstrekken over met name:

Motivering

Coherent met artikel 4, lid 1.

Amendement 11
Artikel 7, lid 2

2. Wanneer geen service level agreement 
wordt gesloten, zien de lidstaten erop toe dat 

2. Wanneer geen service level agreement 
wordt gesloten, zien de lidstaten erop toe dat 
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elke partij de tussenkomst van de 
onafhankelijke regelgevende instantie kan 
vragen.

elke partij de tussenkomst van de 
onafhankelijke regelgevende instantie kan 
vragen. De lidstaten leggen nauwkeurig de 
voorwaarden vast waaronder elk van beide 
partijen de tussenkomst van de 
onafhankelijke regelgevende instantie kan 
vragen.

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de luchthavens en luchthavengebruikers zich alleen tot de 
onafhankelijke regelgevende instantie wenden als alle overlegmogelijkheden zijn uitgeput en als 
er gegronde redenen zijn voor een beroep.

Amendement 12
Artikel 10, lid 4

4. Als een beheersinstantie van een 
luchthaven of een luchthavengebruiker een 
klacht heeft met betrekking tot een kwestie 
die onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn valt, kan die beheersinstantie of die 
luchthavengebruiker de klacht 
doorverwijzen naar de onafhankelijke 
regelgevende instantie die optreedt als 
bemiddelende instantie; zij neemt binnen de 
twee maanden na ontvangst van de klacht 
een beslissing. De onafhankelijke 
regelgevende instantie heeft het recht de 
nodige informatie van de partijen te vragen 
alvorens een beslissing te nemen. De 
beslissingen van de regelgevende instantie 
zijn bindend.

4. Zonder afbreuk te doen aan bestaande 
mechanismen voor de oplossing van 
geschillen of statutaire beroepsprocedures, 
kan een beheersinstantie van een luchthaven 
of een luchthavengebruiker, als zij een 
klacht hebben met betrekking tot een 
kwestie die onder het toepassingsgebied van 
deze richtlijn valt, de klacht onder door de 
betrokken lidstaat bepaalde voorwaarden 
doorverwijzen naar de onafhankelijke 
regelgevende instantie die optreedt als 
bemiddelende instantie; zij neemt binnen de 
twee maanden na ontvangst van de klacht 
een beslissing. De onafhankelijke 
regelgevende instantie heeft het recht de 
nodige informatie van de partijen te vragen 
alvorens een beslissing te nemen. De 
beslissingen van de regelgevende instantie 
zijn bindend.

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de luchthavens en luchthavengebruikers zich alleen tot de 
onafhankelijke regelgevende instantie wenden als alle overlegmogelijkheden zijn uitgeput en als 
er gegronde redenen zijn voor een beroep. Het recht op een beroep moet worden vastgelegd 
volgens het rechtstelsel van elke lidstaat.

Amendement 13
Artikel 11, lid 1

1. De Commissie legt uiterlijk vier jaar na de 1. De Commissie legt uiterlijk vier jaar na de 
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inwerkingtreding van deze richtlijn aan het 
Europees Parlement en aan de Raad een 
verslag voor over de toepassing van deze 
richtlijn en, in voorkomend geval, alle 
passende voorstellen.

inwerkingtreding van deze richtlijn aan het 
Europees Parlement en aan de Raad een 
verslag voor over de toepassing van deze 
richtlijn, waarin geëvalueerd wordt in 
hoeverre de doelstellingen van deze 
verordening zijn bereikt, en, in 
voorkomend geval, alle passende 
voorstellen.

Motivering

Een onafhankelijke evaluatie van de werking van de richtlijn moet gekoppeld worden aan een 
evaluatie van de voortgang die is geboekt met het bereiken van de gestelde doelen.
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