
RICHTLIJNEN

RICHTLIJN 2009/12/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 maart 2009

inzake luchthavengelden

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2,

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De belangrijkste functie en commerciële activiteit van
luchthavens is het waarborgen van het afhandelen van
luchtvaartuigen, van landing tot start, en van passagiers
en vracht, teneinde luchtvervoerders in staat te stellen
hun luchtvervoersdiensten aan te bieden. Met het oog
hierop stellen luchthavens een aantal faciliteiten en dien
sten ter beschikking die verband houden met de inzet
van luchtvaartuigen en de verwerking van passagiers en
vracht; gewoonlijk dekken zij de kosten daarvan door het
heffen van luchthavengelden. Luchthavenbeheerders die
faciliteiten en diensten ter beschikking stellen waarvoor
luchthavengelden worden geïnd, moeten ernaar streven
op een kostenefficiënte basis te functioneren.

(2) Er moet een gemeenschappelijk kader worden vastgesteld
voor het reguleren van de essentiële kenmerken van
luchthavengelden en de manier waarop ze worden vast
gesteld, omdat anders het risico bestaat dat de basisver
eisten in de relatie tussen de luchthavenbeheerders en de

luchthavengebruikers niet in acht worden genomen. Dit
kader laat onverlet dat een lidstaat kan bepalen of en in
welke mate bij de vaststelling van de luchthavengelden de
inkomsten uit commerciële activiteiten van een luchtha
ven in aanmerking worden genomen.

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

(4) Bovendien neemt in een lidstaat waar geen enkele lucht
haven de minimale omvang voor de toepassing van deze
richtlijn bereikt, de luchthaven met de meeste passagiers
bewegingen een zodanig bevoorrechte positie als toe
gangspoort tot deze lidstaat in dat het noodzakelijk is
de onderhavige richtlijn op deze luchthaven toe te passen
ter waarborging van de eerbiediging van bepaalde basis
beginselen in de betrekkingen tussen de luchthavenbe
heerder en de gebruikers van de luchthaven, vooral ten
aanzien van de transparantie van de luchthavengelden en
het achterwege laten van discriminatie tussen de lucht
havengebruikers.

(5) Teneinde de territoriale samenhang te bevorderen, moe
ten de lidstaten een gemeenschappelijk systeem van
luchthavengelden op een luchthavennetwerk kunnen toe
passen. Bij financiële overdrachten tussen de luchthavens
in dergelijke netwerken moet het Gemeenschapsrecht
worden nageleefd.

(6) Om redenen van verkeersverdeling moeten de lidstaten
een luchthavenbeheerder toestemming kunnen verlenen
om voor luchthavens die de luchtverbindingen van de
zelfde stad of agglomeratie verzorgen een gemeenschap
pelijk en transparant systeem voor het heffen van lucht
havengelden toe te passen. Bij financiële overdrachten
tussen deze luchthavens moet het desbetreffende Ge
meenschapsrecht worden nageleefd.

(7) Maatregelen om het openen van nieuwe routes te stimu
leren, onder andere om daardoor de ontwikkeling van
geografisch benadeelde en ultraperifere gebieden te be
vorderen, mogen alleen overeenkomstig het Gemeen
schapsrecht worden toegepast.
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(8) Het innen van heffingen voor het aanbieden van lucht
vaartnavigatiediensten en grondafhandelingsdiensten is
reeds geregeld in Verordening (EG) nr. 1794/2006 van
de Commissie van 6 december 2006 tot vaststelling van
een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartna
vigatiediensten (1), respectievelijk Richtlijn 96/67/EG van
de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot
de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de
Gemeenschap (2). De heffingen die worden geïnd voor
de financiering van de bijstand aan gehandicapte perso
nen en personen met beperkte mobiliteit vallen onder
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Par
lement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van
gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die
per luchtvervoer reizen (3).

(9) In 2004 heeft de Raad van de Internationale Burgerlucht
organisatie (ICAO-raad) beleid over luchthavengelden
aangenomen dat, onder meer, de beginselen van kosten
gerelateerdheid van luchthavengelden, non-discriminatie
en een onafhankelijk mechanisme voor de economische
regulering van luchthavens omvat.

(10) Volgens de ICAO-raad vormen luchthavengelden heffin
gen die specifiek zijn ingesteld en worden toegepast om
de kosten te dekken van de verlening van faciliteiten en
diensten voor de burgerluchtvaart, terwijl een belasting
een heffing is die is bestemd om nationale of lokale
overheidsinkomsten te genereren en die in het algemeen
niet wordt toegepast op de burgerluchtvaart in haar ge
heel of op een kostenspecifieke basis.

(11) De luchthavengelden mogen niet discriminerend werken.
Er moet een verplichte procedure voor regelmatige con
sultatie tussen de luchthavenbeheerders en de luchthaven
gebruikers worden opgesteld, waarbij elke partij de mo
gelijkheid krijgt een beroep te doen op een onafhanke
lijke toezichthoudende autoriteit als een besluit over
luchthavengelden of de wijziging van het systeem van
luchthavengelden door de luchthavengebruikers in vraag
wordt gesteld.

(12) In elke lidstaat moet een onafhankelijke toezichthou
dende autoriteit worden opgericht om de onpartijdigheid
van beslissingen en de juiste en doeltreffende toepassing
van deze richtlijn te garanderen. De autoriteit moet over
de nodige middelen (personeel, deskundigheid en finan
ciële middelen) beschikken om zijn taken te kunnen uit
voeren.

(13) Het is van essentieel belang dat de luchthavengebruikers
regelmatig door de luchthavenbeheerder worden geïnfor
meerd over de wijze en de basis waarop de luchthaven
gelden worden berekend. Die transparantie verschaft de
luchtvaartmaatschappijen inzicht in de kosten van de
luchthaven en de productiviteit van de investeringen
van de luchthaven. Om een luchthavenbeheerder in staat
te stellen juist te beoordelen welke toekomstige investe
ringen noodzakelijk zijn, moeten de luchthavengebrui
kers al hun operationele prognoses, ontwikkelingsprojec
ten en specifieke behoeften en suggesties tijdig aan de
luchthavenbeheerder meedelen.

(14) Aangezien belangrijke infrastructuurprojecten een aan
zienlijke invloed hebben op het systeem of het niveau
van de luchthavengelden, moeten de luchthavenbeheer
ders de luchthavengebruikers informatie verstrekken over
dergelijke projecten. Deze informatie wordt verstrekt om
toezicht op de infrastructuurkosten mogelijk te maken en
om passende en kostenefficiënte faciliteiten ter beschik
king te kunnen stellen op de betrokken luchthaven.

(15) Luchthavenbeheerders moeten de mogelijkheid krijgen
luchthavengelden te heffen die overeenstemmen met de
infrastructuur en/of het niveau van de aangeboden dien
sten, aangezien luchtvaartmaatschappijen er een rechtma
tig belang bij hebben diensten van een luchthavenbeheer
der te vragen die overeenstemmen met de prijs-kwaliteits
verhouding. De toegang tot een gedifferentieerd niveau
van infrastructuur of dienstverlening moet echter, op
niet-discriminerende basis, openstaan voor alle maat
schappijen die er gebruik van willen maken. Als de vraag
het aanbod overtreft, moet de luchthavenbeheerder ob
jectieve en niet-discriminerende criteria opstellen om te
bepalen wie toegang krijgt. Elke differentiatie van de
luchthavengelden moet transparant en objectief zijn en
op duidelijke criteria berusten.

(16) Luchthavengebruikers en de luchthavenbeheerder dienen
in staat te worden gesteld een overeenkomst te sluiten
inzake het niveau van de dienstverlening, waarin de kwa
liteit van de dienstverlening in ruil voor de luchthaven
gelden wordt geregeld. Onderhandelingen over de kwali
teit van de dienstverlening in ruil voor de luchthavengel
den kunnen plaatsvinden in het kader van de consulta
tieprocedure.

(17) In de diverse lidstaten bestaan verschillende systemen
betreffende de voorfinanciering van luchthaveninvesterin
gen. In lidstaten die voorfinanciering kennen, moeten de
lidstaten of de luchthavenbeheerders zich aan het ICAO-
beleid houden en/of hun eigen beschermingsmaatregelen
vaststellen.

(18) Deze richtlijn laat de toepassing van de bepalingen van
het Verdrag, met name de artikelen 81 tot en met 89,
onverlet.

(19) Daar de doelstelling van deze richtlijn, te weten het vast
stellen van gemeenschappelijke beginselen voor het hef
fen van luchthavengelden op luchthavens van de Ge
meenschap niet voldoende door de lidstaten kan worden
verwezenlijkt, aangezien systemen voor het heffen van
luchthavengelden niet op nationaal niveau op uniforme
wijze in de hele Gemeenschap kunnen worden vastge
steld, en derhalve vanwege hun omvang en gevolgen
beter op het niveau van de Gemeenschap kunnen worden
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het
in artikel 5 van het EG-Verdrag neergelegde subsidiari
teitsbeginsel maatregelen treffen. Overeenkomstig het in
hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat
deze richtlijn niet verder dan nodig is om die doelstelling
te verwezenlijken,
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

1. In deze richtlijn worden gemeenschappelijke beginselen
vastgesteld voor het heffen van luchthavengelden op commu
nautaire luchthavens.

2. Deze richtlijn is van toepassing op iedere luchthaven die
zich bevindt op het grondgebied waarop het Verdrag van toe
passing is, die openstaat voor commercieel verkeer en die jaar
lijks meer dan 5 miljoen passagiersbewegingen telt, alsmede
op de luchthaven met de meeste passagiersbewegingen in elke
lidstaat.

3. De lidstaten publiceren een lijst van de luchthavens op
hun grondgebied waarop deze richtlijn van toepassing is.
Deze lijst is gebaseerd op gegevens van de Commissie (Eurostat)
en wordt jaarlijks bijgewerkt.

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op de heffingen die
worden geïnd voor de vergoeding van en route- en terminal
luchtvaartnavigatiediensten overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 1794/2006 noch op de heffingen die worden geïnd voor
de vergoeding van grondafhandelingsdiensten, zoals vermeld in
de bijlage bij Richtlijn 96/67/EG, of op de heffingen die worden
geïnd voor de financiering van de bijstand aan gehandicapte
passagiers en passagiers met beperkte mobiliteit als bedoeld in
Verordening (EG) nr. 1107/2006.

5. Deze richtlijn laat het recht van de lidstaten onverlet om
ten aanzien van een luchthavenbeheerder op hun grondgebied
aanvullende regelgevende maatregelen te nemen, mits deze ver
enigbaar zijn met deze richtlijn of met andere relevante bepalin
gen van het Gemeenschapsrecht. Hiertoe kunnen maatregelen
van economisch toezicht behoren, zoals de goedkeuring van
systemen en/of van het niveau van luchthavengelden, met inbe
grip van op financiële prikkels gebaseerde methoden of regule
ring inzake prijsplafonds.

Artikel 2

Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

1. „luchthaven”: elk terrein dat speciaal is ingericht om lucht
vaartuigen de mogelijkheid te bieden te landen, op te stijgen
of manoeuvres uit te voeren, met inbegrip van de eventueel
bijbehorende installaties ten behoeve van het verkeer van en
de dienstverlening aan luchtvaartuigen en de nodige installa
ties ten behoeve van de commerciële luchtdiensten;

2. „luchthavenbeheerder”: de instantie die, al dan niet in com
binatie met andere activiteiten, op grond van de nationale

wet- of regelgeving of van overeenkomsten de taak heeft de
luchthaven- of luchthavennetwerkinfrastructuur te besturen
en te beheren en de activiteiten van de verschillende in de
betrokken luchthavens of luchthavennetwerken aanwezige
ondernemingen te coördineren en te controleren;

3. „luchthavengebruiker”: iedere natuurlijke persoon of rechts
persoon die naar of vanaf de desbetreffende luchthaven door
de lucht passagiers, post en/of vracht vervoert;

4. „luchthavengelden”: een heffing die wordt geïnd ten gunste
van de luchthavenbeheerder en die moet worden betaald
door de luchthavengebruikers voor het gebruik van de faci
liteiten en diensten die exclusief door de luchthavenbeheer
der worden aangeboden en die verband houden met het
landen, het opstijgen, de verlichting en het parkeren van
luchtvaartuigen en de verwerking van passagiers en vracht;

5. „luchthavennetwerk”: een groep luchthavens die naar beho
ren als zodanig door de lidstaat is aangewezen en die wordt
geëxploiteerd door een en dezelfde luchthavenbeheerder.

Artikel 3

Discriminatieverbod

De lidstaten zien erop toe dat bij het heffen van de luchthaven
gelden niet wordt gediscrimineerd tussen luchthavengebruikers,
overeenkomstig de communautaire wetgeving. Dit neemt niet
weg dat luchthavengelden uit een oogpunt van publiek en alge
meen belang, met inbegrip van milieuaangelegenheden, kunnen
worden gedifferentieerd. De criteria daarvoor moeten relevant,
objectief en transparant zijn.

Artikel 4

Luchthavennetwerk

De lidstaten kunnen de luchthavenbeheerder van een luchtha
vennetwerk toestaan een gemeenschappelijk en transparant sys
teem van luchthavengelden voor het gehele luchthavennetwerk
in te voeren.

Artikel 5

Gemeenschappelijke systemen voor de heffing van
luchthavengelden

Na de Commissie op de hoogte te hebben gesteld en overeen
komstig de Gemeenschapswetgeving kunnen de lidstaten een
luchthavenbeheerder toestemming verlenen om een gemeen
schappelijk en transparant heffingssysteem toe te passen voor
alle luchthavens die de luchtverbindingen van dezelfde stad of
agglomeratie verzorgen, mits iedere luchthaven de voorschriften
inzake transparantie van artikel 7 volledig naleeft.
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Artikel 6

Consultatie en verhaal

1. De lidstaten zien erop toe dat een verplichte procedure
wordt vastgesteld voor periodieke consultatie tussen de lucht
havenbeheerder en de luchthavengebruikers of de vertegenwoor
digers of verenigingen van de luchthavengebruikers over de
werking van het systeem van luchthavengelden, het niveau
van die gelden en, in voorkomend geval, de kwaliteit van de
aangeboden diensten. Deze consultatie vindt minstens eenmaal
per jaar plaats, tenzij tijdens de laatste consultatie anders is
overeengekomen. Indien tussen de luchthavenbeheerder en de
luchthavengebruikers een meerjarige overeenkomst is gesloten,
vindt de consultatie plaats op de wijze die in zo'n overeenkomst
is vastgelegd. De lidstaten kunnen eisen om frequenter te con
sulteren.

2. De lidstaten zien er, voor zover mogelijk, op toe dat
wijzigingen van het systeem of het niveau van luchthavengelden
plaatsvinden in overeenstemming tussen luchthavenbeheerder
en de luchthavengebruikers. Daartoe legt de luchthavenbeheer
der een voorstel tot wijziging van het systeem of het niveau van
de luchthavengelden, samen met de redenen voor de voorge
stelde wijzigingen, uiterlijk vier maanden vóór de wijzigingen
van kracht worden, aan de luchthavengebruikers voor tenzij er
sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die ten overstaan
van de luchthavengebruikers moeten worden gemotiveerd. De
luchthavenbeheerder consulteert de luchthavengebruikers over
de voorgestelde wijzigingen en neemt hun zienswijzen in aan
merking alvorens een besluit te nemen. De luchthavenbeheerder
maakt zijn besluit of aanbeveling normaliter uiterlijk twee
maanden voordat deze van kracht worden, bekend. De lucht
havenbeheerder motiveert zijn beslissing met betrekking tot de
standpunten van de luchthavengebruikers ingeval geen overeen
stemming over de voorgestelde wijzigingen wordt bereikt tussen
de luchthavenbeheerder en de luchthavengebruikers.

3. De lidstaten zien erop toe dat, wanneer er een geschil
bestaat over een door de luchthavenbeheerder genomen besluit
over de luchthavengelden, elke partij de tussenkomst kan vragen
van de in artikel 11 bedoelde onafhankelijke toezichthoudende
autoriteit, die de motivering van de wijziging van het systeem of
het niveau van de luchthavengelden onderzoekt.

4. Een besluit van de luchthavenbeheerder tot wijziging van
het systeem of het niveau van de luchthavengelden wordt, wan
neer om tussenkomst van de onafhankelijke toezichthoudende
autoriteit is verzocht, pas van kracht nadat die autoriteit de
kwestie heeft onderzocht. De onafhankelijke toezichthoudende
autoriteit neemt, binnen vier weken nadat de zaak aan haar is
voorgelegd, een voorlopig besluit aangaande het van kracht
worden van de wijziging van de luchthavengelden, tenzij binnen
dezelfde termijn een definitief besluit kan worden genomen.

5. Lidstaten kunnen besluiten de leden 3 en 4 niet toe te
passen voor wijzigingen van het niveau of de structuur van de
luchthavengelden op de luchthavens waarvoor:

a) een verplichte nationale wettelijke procedure bestaat volgens
welke de luchthavengelden, of hun maximumniveau, worden
vastgesteld of goedgekeurd door de onafhankelijke toezicht
houdende autoriteit, of

b) een verplichte nationale wettelijke procedure bestaat waarbij
de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit regelmatig of
naar aanleiding van verzoeken van belanghebbenden onder
zoekt of dergelijke luchthavens aan een daadwerkelijke con
currentie blootstaan. Indien zulks naar aanleiding van een
dergelijk onderzoek gerechtvaardigd lijkt, besluit de lidstaat
dat de luchthavengelden, of het maximumniveau daarvan,
worden vastgesteld door de onafhankelijke toezichthoudende
autoriteit. Dit besluit blijft geldig zo lang noodzakelijk is
naar aanleiding van door die autoriteit verricht onderzoek.

De door de lidstaten voor de toepassing van dit lid gehanteerde
procedures, voorwaarden en criteria moeten relevant, objectief,
niet-discriminerend en transparant zijn.

Artikel 7

Transparantie

1. De lidstaten zien erop toe dat de luchthavenbeheerder alle
luchthavengebruikers of vertegenwoordigers of verenigingen van
luchthavengebruikers, telkens wanneer de in artikel 6, lid 1,
bedoelde consultatie wordt gevoerd, informatie verschaft over
de elementen die gebruikt worden als basis voor het vaststellen
van het systeem of het niveau van alle luchthavengelden die op
de luchthaven door de luchthavenbeheerder worden geïnd. Deze
informatie behelst ten minste:

a) een lijst van de verschillende diensten en infrastructuur die in
ruil voor de luchthavengelden ter beschikking worden
gesteld;

b) de methodiek voor het vaststellen van de luchthavengelden;

c) de algemene kostenstructuur van de faciliteiten en diensten
waarop de luchthavengelden betrekking hebben;

d) de opbrengsten uit de verschillende luchthavengelden en de
totale kosten van de diensten gedekt door de luchthaven
gelden;

e) eventuele overheidsfinanciering van de faciliteiten en dien
sten waarop de luchthavengelden betrekking hebben;

f) prognoses betreffende de situatie van de luchthaven ten aan
zien van de luchthavengelden, de ontwikkelingen van het
verkeer- en vervoer alsmede de geplande investeringen;

g) het werkelijke gebruik van de luchthaveninfrastructuur
en -apparatuur tijdens een bepaalde periode, en tevens
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h) de voorspelde resultaten van eventuele omvangrijke geplande
investeringen in termen van hun effect op de capaciteit van
de luchthaven.

2. De lidstaten zien erop toe dat de luchthavengebruikers
vóór iedere consultatie, bedoeld in artikel 6, lid 1, de lucht
havenbeheerder informatie verstrekken over met name:

a) de prognoses betreffende de omvang van hun verkeer en
vervoer;

b) de prognoses betreffende de samenstelling en het geplande
gebruik van hun vloot;

c) hun ontwikkelingsprojecten op de betrokken luchthaven, en

d) hun behoeften op de betrokken luchthaven.

3. Onverminderd de nationale wetgeving wordt de op basis
van dit artikel verstrekte informatie als vertrouwelijk of econo
misch gevoelig beschouwd en als dusdanig behandeld. Bij beurs
genoteerde luchthavenbeheerders zullen met name de beurs
voorschriften in acht genomen dienen te worden.

Artikel 8

Nieuwe infrastructuur

De lidstaten zien erop toe dat de luchthavenbeheerder de lucht
havengebruikers consulteert alvorens de plannen voor nieuwe
infrastructuurprojecten te finaliseren.

Artikel 9

Kwaliteitsnormen

1. Om de vlotte en efficiënte werking van een luchthaven te
garanderen nemen de lidstaten de nodige maatregelen om de
luchthavenbeheerder en de vertegenwoordigers of verenigingen
van luchthavengebruikers op de luchthaven in staat te stellen
onderhandelingen te voeren met het oog op het sluiten van een
overeenkomst inzake het niveau van de dienstverlening waarin
de kwaliteit van de op de luchthaven aangeboden diensten
wordt geregeld. Deze onderhandelingen over de kwaliteit van
de dienstverlening kunnen plaatsvinden in het kader van de
consultatie als bedoeld in artikel 6, lid 1.

2. In een dergelijke overeenkomst inzake het niveau van de
dienstverlening wordt het niveau aangegeven van de diensten
die door de luchthavenbeheerder moeten worden aangeboden.
Daarbij wordt rekening gehouden met het feitelijke systeem of
het niveau van de luchthavengelden en het niveau van dienst
verlening waarop de luchthavengebruikers in ruil voor de lucht
havengelden recht hebben.

Artikel 10

Differentiatie van diensten

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de lucht
havenbeheerder in staat te stellen variatie aan te brengen in de
kwaliteit en het toepassingsgebied van bepaalde luchthavendien
sten, terminals of delen van terminals, teneinde op maat ge
maakte diensten te verlenen of een specifieke terminal of een

deel van een terminal ter beschikking te stellen. Op basis van de
kwaliteit, het toepassingsgebied en de kosten van dergelijke
diensten of een andere objectieve en transparante motivering,
kan het niveau van de luchthavengelden worden gedifferenti
eerd. Behoudens het in artikel 3 bepaalde staat het luchthaven
beheerders vrij om dergelijke gedifferentieerde luchthavengelden
vast te stellen.

2. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat alle luchthavengebruikers die gebruik willen maken
van diensten op maat of specifiek voor hen gereserveerde (delen
van) terminals, toegang tot deze diensten en specifiek voor hen
gereserveerde (delen van) terminals kunnen krijgen.

Als meer luchthavengebruikers toegang wensen tot de op maat
gemaakte diensten of de specifieke (delen van) een terminal dan
mogelijk is ingevolge capaciteitsbeperkingen, wordt de toegang
toegekend op basis van relevante, objectieve, transparante en
niet-discriminerende criteria. Deze criteria kunnen worden vast
gesteld door de luchthavenbeheerder en de lidstaten kunnen
verlangen dat deze criteria worden onderworpen aan goedkeu
ring door de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit.

Artikel 11

Onafhankelijke toezichthoudende autoriteit

1. Om te garanderen dat de maatregelen die worden geno
men om aan deze richtlijn te voldoen, correct worden toegepast
en om ten minste de in de artikel 6 vermelde taken uit te
voeren, wijzen de lidstaten een onafhankelijke autoriteit aan
of stellen zij deze in als nationale onafhankelijke toezichthou
dende autoriteit. Deze autoriteit kan dezelfde zijn als de entiteit
die door de lidstaten belast is met de in artikel 1, lid 5, ver
melde aanvullende regelgevende maatregelen en dus ook met de
goedkeuring van het heffingensysteem en/of het niveau van de
heffingen, voor zover het aan de voorwaarden van lid 3 van dit
artikel voldoet.

2. Deze richtlijn belet niet dat de onafhankelijke toezicht
houdende autoriteit onder haar toezicht en volledige verant
woordelijkheid de uitvoering van deze richtlijn overeenkomstig
de nationale wetgeving kan delegeren aan andere onafhankelijke
toezichthoudende autoriteiten, mits de uitvoering overeenkom
stig dezelfde normen geschiedt.

3. De lidstaten garanderen de onafhankelijkheid van de on
afhankelijke toezichthoudende autoriteit door erop toe te zien
dat deze autoriteit juridisch gescheiden is en functioneel onaf
hankelijk is van de luchthavenbeheerders en de luchtvaartmaat
schappijen. Lidstaten die eigenaar zijn van luchthavens, lucht
havenbeheerders of luchtvaartmaatschappijen, of de controle
hebben over luchthavenbeheerders of luchtvaartmaatschappijen,
zorgen ervoor dat de functies die verband houden met die
eigendom of controle niet berusten bij de onafhankelijke toe
zichthoudende autoriteit. De lidstaten zorgen ervoor dat de on
afhankelijke toezichthoudende autoriteit haar bevoegdheden on
partijdig en op transparante wijze uitoefent.
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4. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de naam
en het adres van de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit,
de taken en verantwoordelijkheden die aan deze instantie zijn
toegewezen en de maatregelen die zijn genomen om te waar
borgen dat wordt voldaan aan lid 3.

5. De lidstaten kunnen een financieringsmechanisme voor de
onafhankelijke toezichthoudende autoriteit instellen, dat onder
andere kan inhouden dat een heffing wordt opgelegd aan lucht
havengebruikers en luchthavenbeheerders.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat voor wat betreft de in
artikel 6, lid 3, bedoelde geschillen maatregelen worden getrof
fen om:

a) een procedure in te stellen voor het beslechten van geschillen
tussen de luchthavenbeheerder en de luchthavengebruikers;

b) vast te stellen onder welke voorwaarden een geschil aan de
onafhankelijke toezichthoudende autoriteit kan worden
voorgelegd. De autoriteit weigert met name om klachten
die zij niet naar behoren gerechtvaardigd of niet voldoende
gedocumenteerd acht, in behandeling te nemen, en

c) de criteria vast te stellen voor de beoordeling van geschillen
met het oog op hun beslechting.

Deze procedures, voorwaarden en criteria zijn niet-discrimine
rend, transparant en objectief.

7. Wanneer de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit de
rechtvaardiging voor de wijziging van het systeem of het niveau
van de luchthavengelden overeenkomstig artikel 6 onderzoekt,
krijgt zij toegang tot de nodige informatie van de betrokken
partijen en raadpleegt zij de betrokken partijen alvorens haar
besluit te nemen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, lid 4,
neemt de autoriteit zo spoedig mogelijk, en in ieder geval bin
nen vier maanden nadat de zaak aan haar is voorgelegd, een
definitief besluit. Deze termijn kan in uitzonderlijke en naar
behoren gemotiveerde gevallen met twee maanden worden ver
lengd. De besluiten van de onafhankelijke toezichthoudende
autoriteit zijn bindend, onverminderd parlementaire of rechter
lijke beroepsprocedures, naargelang hetgeen in de lidstaten van
toepassing is.

8. De onafhankelijke toezichthoudende autoriteit publiceert
jaarlijks een verslag over haar activiteiten.

Artikel 12

Herziening en verslaglegging

1. De Commissie legt uiterlijk op 15 maart 2013 een rap
port over de toepassing van deze richtlijn waarin geëvalueerd
wordt in hoeverre de doelstellingen van deze richtlijn zijn be
reikt, en, in voorkomend geval, alle passende voorstellen aan het
Europees Parlement en aan de Raad voor.

2. De lidstaten en de Commissie werken samen bij de toe
passing van de onderhavige richtlijn, met name wat betreft het
verzamelen van gegevens voor de opstelling van het in lid 1
bedoelde rapport.

Artikel 13

Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 15 maart
2011 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang
rijke bepalingen van intern recht mede, die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 14

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van
haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 15

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 maart 2009.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad
De voorzitter
A. VONDRA
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