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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen föreslår ett direktiv om flygplatsavgifter som skall ingå i ett ”flygplatspaket”1, 
vars övergripande mål skall vara att öka den viktiga roll som Europas flygplatser spelar, i 
enlighet med Lissabonagendans mål, som central drivkraft för att garantera Europas 
ekonomiska och sociala konkurrenskraft. Hittills har de europeiska flygplatserna tvingats 
hantera olika lagstiftningsmässiga, kommersiella och externa utmaningar på områden som 
bland annat rör kapacitet, finansiering och miljö. De nya åtgärderna syftar till att införa 
gemensamma bestämmelser som skall tillämpas och verkställas på ett enhetligt sätt. Förslaget 
inriktas på flygplatsernas roll för den framtida utvecklingen av EU:s inre marknad för luftfart 
och dess konkurrenskraft, och kommer att prägla Europas framtida flygplatslagstiftning 
eftersom det säkrar konvergens mellan medlemsstaternas lagstiftning, samt på inrättandet av 
en oberoende nationell myndighet som skall lösa tvister.

I fråga om yttrandets räckvidd var föredragandens mål att fokusera på ärendets regionala 
utvecklingsaspekter och administrativa dimension samt på tillsynsmyndighetens roll. Många 
andra frågor, till exempel insyn, intäkter från andra källor än luftfart och avgifter för 
luftfartsskydd, behandlades också ingående men ansågs inte ingå i ansvarsområdet för 
utskottet för regional utveckling.

Luftfarten i Europa tillför ett ekonomiskt värde och tillmötesgår sociala behov i de samhällen 
som omfattas av luftfartstjänsterna. Föredraganden påpekar att nio av tio EU-medborgare är 
bosatta utanför huvudstäderna. Luftfarten förbinder de viktigaste EU-centren med regionerna, 
vilket underlättar mycket för 90 procent av EU:s medborgare som är bosatta utanför 
huvudstäderna och främjar därmed också EU-regionernas attraktionsförmåga vilket minskar 
tendensen att flytta ifrån de mest avlägsna områdena i EU. Det är oerhört viktigt att alla 
regioner är tillgängliga och att passagerarnas intressen bevaras. Det är också mycket viktigt 
att inkludera i direktivet den roll som luftfarten spelar, inte minst genom att stärka den sociala 
och ekonomiska sammanhållningen i unionen eftersom flygplatserna bidrar till att skapa och 
utveckla företag, transportera post och expressfrakt samt leverera ”just-in-time”-produkter 
vilket särskilt främjar EU:s regionala utveckling. Luftfarten skapar dessutom sysselsättning 
vid och i närheten av flygplatserna. För att ytterligare främja investeringar i de europeiska 
regionerna krävs det därför transportförbindelser av hög kvalitet. 

Flygplatsavgifter fastställs och uppbärs vanligtvis i enlighet med en rad principer och kriterier 
som reglerar systemet för flygplatsavgifter. Genom att variera vissa avgifter kan flygplatserna 
försöka öka utnyttjandet av flygplatsinfrastrukturen och minska luftfartens miljöpåverkan. 
Föredraganden välkomnar kommissionens mål att omdefiniera förhållandet mellan 
flygplatsoperatörer och flygplatsanvändare genom att kräva full insyn, samråd med 
flygplatsanvändarna och tillämpning av principen om icke-diskriminering vid beräkningen av 
de avgifter som användarna skall betala för samma tjänster.  För att avskaffa den 
administrativa bördan bör samråd mellan flygplatserna och flygplatsanvändarna i fråga om 
flygplatsavgifter endast anordnas om det finns grund för diskussion, till exempel vid en 
revidering av avgifterna eller införande av nya avgifter.

  
1 ”Flygplatspaketet” omfattar ett förslag till direktiv om flygplatsavgifter, ett meddelande om kapacitet, 
effektivitet och säkerhet på Europas flygplatser och en rapport om genomförandet av direktivet om marktjänster
(antaget den 24 januari 2007).
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Samtidigt bör det säkerställas att flygplatserna och flygplatsanvändarna endast vänder sig till 
den oberoende tillsynsmyndigheten när alla möjligheter till dialog har uttömts och endast om 
det finns allvarliga skäl som motiverar ett överklagande. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
fastställa vissa kriterier för när parterna har rätt att hänskjuta frågor till en oberoende 
tillsynsmyndighet.

För att utöka det europeiska flygplatssystemets kapacitet finns det utrymme för att utveckla 
regionala flygplatser som kan bidra till att mildra stockningar vid Europas främsta 
storflygplatser. Regionala flygplatser bör inte omfattas av direktivet eftersom ytterligare 
bestämmelser endast skulle innebära ökade administrativa bördor för dem, vilket skulle hindra 
deras utveckling och därmed också den berörda regionens tillgänglighet. De största 
transferflygplatserna och de viktigaste europeiska och nationella flygplatserna bör dock 
regleras tillsammans med alla övriga flygplatser om de är verksamma på en monopolistisk 
marknad. Många av de mindre flygplatserna kämpar redan mot hård konkurrens som pressar 
flygplatsavgifterna nedåt. 

De nationella myndigheterna måste dessutom förstå sina flygplatsers exakta situation för att 
kunna utarbeta relevanta regionala utvecklingsplaner. Partnerskap mellan offentliga 
myndigheter och regionala flygplatser kunde därför inrättas för att främja regionen och 
utveckla gemensamma kommersiella verksamheter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
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 
de regionala flygplatsernas betydelse för 
den sociala och ekonomiska utvecklingen i 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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unionen.

Motivering

Luftfartens roll för EU:s ekonomiska och sociala sammanhållning måste beaktas i direktivet, 
och utvecklingen av de regionala flygplatserna i hela unionen bör uppmuntras.

Ändringsförslag 2
Skäl 2a (nytt)

(2a) Flygplatserna bidrar avsevärt till den 
sociala och ekonomiska 
sammanhållningen i unionen genom att 
binda samman regioner, skapa 
sysselsättning och locka till sig företag.

Motivering

Luftfarten i Europa tillför ett ekonomiskt värde och tillmötesgår sociala behov i de samhällen 
som omfattas av luftfartstjänsterna. Nio av tio EU-medborgare är bosatta utanför 
huvudstäderna. Luftfarten förbinder de viktigaste EU-centren med regionerna och främjar 
därmed också EU-regionernas attraktionsförmåga vilket minskar tendensen att flytta ifrån de 
mest avlägsna områdena i EU. 

Ändringsförslag 3
Skäl 2b (nytt)

(2b) Partnerskap mellan olika offentliga 
myndigheter och regionala flygplatser bör 
inrättas för att främja den region där 
flygplatsen är belägen och utveckla 
gemensamma kommersiella verksamheter.

Motivering

Nationella myndigheter måste förstå sina flygplatsers exakta situation för att kunna utarbeta 
relevanta regionala utvecklingsplaner. Partnerskap mellan offentliga myndigheter och 
regionala flygplatser kunde därför inrättas för att främja regionen och utveckla gemensamma 
kommersiella verksamheter.

Ändringsförslag 4
Skäl 3

(3) Det här direktivet bör tillämpas på 
flygplatser som är belägna på gemenskapens 

(3) Det här direktivet bör tillämpas på 
flygplatser som är belägna på gemenskapens 
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territorium och överstiger en minimistorlek, 
eftersom det inte är nödvändigt att tillämpa 
någon gemenskapsram på förvaltningen och 
finansieringen av mindre flygplatser.

territorium och överstiger en minimistorlek, 
eftersom det inte är nödvändigt att tillämpa 
någon gemenskapsram på förvaltningen och 
finansieringen av mindre flygplatser med 
hänsyn till att de flesta är verksamma i ett 
allt mer konkurrenskraftigt företagsklimat 
och denna konkurrens har tendens att 
pressa flygplatsavgifterna nedåt.

Motivering

Många av de små flygplatserna är privatägda. De är ofta inte de enda operatörerna i 
regionen och möter därför hård konkurrens, vilket pressar flygplatsavgifterna nedåt.

Ändringsförslag 5
Skäl 6

(6) En tillsynsmyndighet bör inrättas i varje 
medlemsstat. Den bör vara oberoende så att 
det säkerställs att dess beslut är opartiska 
och bör ha till uppgift att kontrollera att det 
här direktivet tillämpas på ett korrekt och 
effektivt sätt. Myndigheten bör ha de 
resurser i fråga om personal, sakkunskap och 
ekonomiska medel som krävs för att den 
skall kunna fullgöra sina uppgifter.

(6) En tillsynsmyndighet bör utses eller 
inrättas i varje medlemsstat. Den bör vara 
oberoende så att det säkerställs att dess 
beslut är opartiska och bör ha till uppgift att 
kontrollera att det här direktivet tillämpas på 
ett korrekt och effektivt sätt. Myndigheten 
bör ha de resurser i fråga om personal, 
sakkunskap och ekonomiska medel som 
krävs för att den skall kunna fullgöra sina 
uppgifter.

Motivering

Genom ändringsförslaget harmoniseras skälet med artikel 10.1. En oberoende 
tillsynsmyndighet bör utses när detta är möjligt för att undvika att öka den administrativa 
bördan i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 6
Artikel 1, punkt 2

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 mer än 0,5 procent 
av det totala antalet passagerare som 
behandlas årligen i unionen.
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3. Utan att det inverkar på punkt 2 får en 
medlemsstat
i) tillämpa detta direktiv på varje flygplats 
som är belägen på dess territorium och som 
är öppen för kommersiell trafik, där den 
årliga trafiken utgör mer än tio procent av 
det totala antalet passagerare som 
behandlas varje år i den berörda 
medlemsstaten,
ii) tillämpa detta direktiv på varje flygplats 
som är belägen på dess territorium och som 
är öppen för kommersiell trafik på 
grundval av en marknadsundersökning 
som utförts av dess behöriga nationella 
myndighet; marknadsundersökningen skall
utföras efter ett övergripande samråd med 
flygplatsens ledningsenhet och berörda 
flygplatsanvändare.
4. Varje medlemsstat skall offentliggöra en 
förteckning över de flygplatser som 
omfattas av detta direktiv och garantera att 
resultatet av varje marknadsundersökning 
som utförts i enlighet med punkt 3 ii är 
tillgängligt för alla intresserade parter, 
utan att konfidentiell kommersiell 
information avslöjas.

Det här direktivet skall inte tillämpas på 
avgifter som tas ut som ersättning för 
flygtrafiktjänster en route och 
terminaltjänster i enlighet med 
kommissionens förordning (EG) 1794/2006 
om ett gemensamt avgiftssystem för 
flygtrafiktjänster eller på avgifter som tas ut 
som ersättning för marktjänster enligt 
bilagan till rådets direktiv 96/67/EG om 
tillträde till marknaden för marktjänster på 
flygplatserna inom gemenskapen.

5. Det här direktivet skall inte tillämpas på 
avgifter som tas ut som ersättning för 
flygtrafiktjänster en route och 
terminaltjänster i enlighet med 
kommissionens förordning (EG) 1794/2006 
om ett gemensamt avgiftssystem för 
flygtrafiktjänster eller på avgifter som tas ut 
som ersättning för marktjänster enligt 
bilagan till rådets direktiv 96/67/EG om 
tillträde till marknaden för marktjänster på 
flygplatserna inom gemenskapen .

Det här direktivet påverkar inte varje 
medlemsstats rätt att tillämpa ytterligare 
regleringsåtgärder som inte strider mot det 
här direktivet eller andra relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen på 
varje ledningsenhet som inrättas på dess 
territorium. Det kan i synnerhet röra sig om 
godkännande av avgiftssystem och 
avgiftsnivåer på grundval av 

6. Det här direktivet påverkar inte varje 
medlemsstats rätt att tillämpa ytterligare 
regleringsåtgärder som inte strider mot det 
här direktivet eller andra relevanta 
bestämmelser i gemenskapslagstiftningen på 
varje ledningsenhet som inrättas på dess 
territorium. Det kan i synnerhet röra sig om 
godkännande av avgiftssystem och 
avgiftsnivåer på grundval av 
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konkurrenslagstiftningen. konkurrenslagstiftningen.

Motivering

Regionala flygplatser bör inte omfattas av direktivet eftersom ytterligare bestämmelser endast 
skulle innebära ökade administrativa bördor för dem, vilket skulle hindra deras utveckling 
och därmed också den berörda regionens tillgänglighet. De största transferflygplatserna och 
de viktigaste europeiska och nationella flygplatserna bör dock regleras tillsammans med alla 
övriga flygplatser om de är verksamma på en monopolistisk marknad. Många av de mindre 
flygplatserna kämpar redan mot konkurrensen, som pressar flygplatsavgifterna nedåt.

Ändringsförslag 7
Artikel 3

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
flygplatsavgifterna inte medför 
diskriminering av flygplatsanvändare eller 
flygpassagerare.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
flygplatsavgifterna inte medför 
diskriminering av flygplatsanvändare eller 
flygpassagerare som utnyttjar samma tjänst.

Motivering

Om flygplatsanvändare utnyttjar olika flygplatsinfrastrukturer och olika tjänster kan 
flygplatsavgifterna variera. För samma tjänster får det inte förekomma någon diskriminering 
av flygplatsanvändare eller flygpassagerare.

Ändringsförslag 8
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 
gång vartannat år.

Motivering
Ändringsförslaget syftar till att avskaffa den administrativa bördan genom att anordna 
samråd i frågor som rör flygplatsavgifter om det finns grund för diskussion. Det beaktar även 
det fall då flygplatser och flygbolag har enats om priser för flera år framåt.
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Ändringsförslag 9
Artikel 5, punkt 1

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 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:

Motivering

I linje med artikel 4.1.

Ändringsförslag 10
Artikel 5, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall tillse att 
flygplatsanvändarna regelbundet informerar 
ledningsenheten om bland annat:

2. När en revidering av avgifterna eller 
införande av nya avgifter diskuteras skall 
medlemsstaterna tillse att 
flygplatsanvändarna informerar 
ledningsenheten om bland annat:

Motivering

I linje med artikel 4.1.

Ändringsförslag 11
Artikel 7, punkt 2

2. Om enighet om servicenivån inte uppnås 
skall medlemsstaterna se till att varje part 
kan hänskjuta frågan till den oberoende 
tillsynsmyndigheten.

2. Om enighet om servicenivån inte uppnås 
skall medlemsstaterna se till att varje part 
kan hänskjuta frågan till den oberoende 
tillsynsmyndigheten. Medlemsstaterna skall 
fastställa de exakta villkoren för när 
parterna kan hänskjuta en fråga till den 
oberoende tillsynsmyndigheten.
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Motivering

Man bör se till att parterna endast hänskjuter en fråga till den oberoende tillsynsmyndigheten 
när alla möjligheter till dialog har uttömts och endast om det är motiverat av allvarliga 
grunder.

Ändringsförslag 12
Artikel 10, punkt 4

4. När en ledningsenhet eller 
flygplatsanvändare har ett klagomål som rör 
en fråga som omfattas av detta direktiv kan 
den inge klagomålet till den nationella 
tillsynsmyndigheten, som i egenskap av 
tvistlösande myndighet skall fatta ett beslut 
inom två månader efter det att klagomålet 
mottagits. Den oberoende 
tillsynsmyndigheten har rätt att från parterna 
begära den information som är nödvändig 
för beslutet. Tillsynsmyndighetens beslut 
skall ha bindande verkan.

4. Utan att detta inverkar på befintliga 
tvistlösningsorgan eller lagliga 
överklagandeförfaranden kan en 
ledningsenhet eller flygplatsanvändare som 
har ett klagomål som rör en fråga som 
omfattas av detta direktiv, enligt villkor som 
fastställts av den berörda medlemsstaten,
inge klagomålet till den nationella 
tillsynsmyndigheten, som i egenskap av 
tvistlösande myndighet skall fatta ett beslut 
inom två månader efter det att klagomålet 
mottagits. Den oberoende 
tillsynsmyndigheten har rätt att från parterna 
begära den information som är nödvändig 
för beslutet. Tillsynsmyndighetens beslut 
skall ha bindande verkan.

Motivering

Man bör se till att parterna endast hänskjuter en fråga till den oberoende tillsynsmyndigheten 
när alla möjligheter till dialog har uttömts och endast om det är motiverat av allvarliga 
grunder. Rätten att överklaga bör garanteras i enlighet med varje medlemsstats rättssystem.

Ändringsförslag 13
Artikel 11, punkt 1

1. Kommissionen skall lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av detta direktiv senast fyra år 
efter dess ikraftträdande, vid behov 
tillsammans med förslag till lämpliga 
åtgärder.

1. Kommissionen skall lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av detta direktiv tillsammans 
med en bedömning av de framsteg som 
gjorts för att uppnå dess mål senast fyra år
efter dess ikraftträdande, vid behov 
tillsammans med förslag till lämpliga 
åtgärder.
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Motivering

En oberoende utvärdering av tillämpningen av direktivet bör kopplas till de framsteg som 
gjorts för att uppnå de fastställda målen.


