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PR_COD_1recastingam 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu 

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 

zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva 

označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 

oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 

vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 

typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami. 

 

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 

platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 

platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 

prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 

a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 

písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 

takto: [...].  
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU  

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách 

prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie (prepracované 

znenie)  

(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) 

(Riadny legislatívny postup – prepracované znenie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011) 827), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0458/2011), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 

používaní techniky prepracovania právnych aktov1, 

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 9. mája 2012 adresovaný Výboru pre 

dopravu a cestovný ruch v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0379/2012), 

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 

parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 

tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených 

ustanovení platných textov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná 

a jednoduchá kodifikácia týchto ustanovení bez zmeny ich podstaty; 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom zohľadňuje odporúčania konzultačnej 

pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 

alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

 

                                                 
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(4) Systém prideľovania prevádzkových 

intervalov zriadený v roku 1993 

nezabezpečuje optimálne prideľovanie a 

využívanie prevádzkových intervalov, a 

teda ani letiskovej kapacity. V kontexte 

rastúceho preťaženia letísk a obmedzeného 

rozvoja nových významných letiskových 

infraštruktúr predstavujú prevádzkové 

intervaly vzácny zdroj. Prístup k takýmto 

zdrojom má kľúčový význam pre 

zabezpečovanie leteckej dopravy a pre 

zachovanie účinnej hospodárskej súťaže. 

Na tento účel sa prideľovanie a využívanie 

prevádzkových intervalov môže 

zefektívniť zavedením trhových 

mechanizmov, pričom sa zaručí, že 

nevyužité prevádzkové intervaly dostanú k 

dispozícii zainteresovaní prevádzkovatelia 

čo najskôr a transparentným spôsobom, a 

posilnia sa základné princípy systému v 

prideľovaní, riadení, ako aj vo využívaní 

prevádzkových intervalov. Hoci pôvodné 

prevádzkové intervaly zodpovedajú 

potrebe stability intervalov pre letecké 

spoločnosti, mohlo by sa pri budúcom 

hodnotení uplatňovania tohto nariadenia 

uvažovať o postupnom zavádzaní iných 

trhových mechanizmov, ako je odobratie 

pôvodných prevádzkových intervalov a ich 

aukcia. 

(4) Systém prideľovania prevádzkových 

intervalov zriadený v roku 1993 

nezabezpečuje optimálne prideľovanie a 

využívanie prevádzkových intervalov, a 

teda ani letiskovej kapacity. V kontexte 

rastúceho preťaženia letísk a obmedzeného 

rozvoja nových významných letiskových 

infraštruktúr predstavujú prevádzkové 

intervaly vzácny zdroj. Prístup k takýmto 

zdrojom má kľúčový význam pre 

zabezpečovanie leteckej dopravy a pre 

zachovanie účinnej hospodárskej súťaže. 

Na tento účel sa prideľovanie a využívanie 

prevádzkových intervalov môže 

zefektívniť zavedením trhových 

mechanizmov výmeny prevádzkových 

intervalov, pričom sa zaručí, že nevyužité 

prevádzkové intervaly dostanú k dispozícii 

zainteresovaní prevádzkovatelia čo najskôr 

a transparentným spôsobom, a posilnia sa 

základné princípy systému v prideľovaní, 

riadení, ako aj vo využívaní 

prevádzkových intervalov. Okrem toho je 

dôležité, aby sa zachoval prístup 

k uzlovým letiskám z regionálnych letísk, 

ak sú takéto trasy podstatné 

pre hospodárstvo príslušného regiónu. 

Obavy týkajúce sa efektívneho rozdelenia 

prevádzkových intervalov preto treba 

naďalej vyvážiť potrebou chrániť 

vonkajšie výhody leteckých dopravných 

služieb a najmä hodnotou, ktorú vytvárajú 

európske regióny. 

Odôvodnenie 

Primárna aukcia prevádzkových intervalov a do určitej miery aj sekundárny obchod 

s prevádzkovými intervalmi by prospeli väčším dopravcom a uprednostnili by dlhé trasy. Kým 

sa ucelenejším spôsobom nevyrieši problém s kapacitou, bude sa to nevyhnutne diať na úkor 
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prístupu európskych regiónov k dopravným uzlom a k ekonomikám profitujúcim z dopravných 

uzlov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(6) Prideľovanie prevádzkových intervalov 

na preplnených letiskách by malo byť aj 

naďalej založené na neutrálnych, 

transparentných a nediskriminačných 

pravidlách. 

(6) Prideľovanie prevádzkových intervalov 

na preplnených letiskách musí byť aj 

naďalej založené na neutrálnych, 

transparentných a nediskriminačných 

pravidlách. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(11) Je vhodné zrušiť prioritu, ktorá sa 

poskytuje leteckému dopravcovi 

žiadajúcemu o pridelenie série 

prevádzkových intervalov na letisku na 

nepretržitú pravidelnú osobnú leteckú 

dopravu medzi týmto letiskom a 

regionálnym letiskom, pokiaľ sa na 

taktúto situáciu už vzťahuje priorita 

poskytnutá leteckému dopravcovi 

žiadajúcemu o poskytnutie série 

prevádzkových intervalov na nepretržitú 

pravidelnú osobnú leteckú dopravu medzi 

dvomi letiskami Únie. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(12) Je taktiež vhodné vyhýbať sa (12) Je taktiež potrebné vyhýbať sa 
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situáciám, keď je kvôli nedostatku 

dostupných prevádzkových intervalov 

úžitok liberalizácie nerovnomerne 

rozdelený a hospodárska súťaž je narušená 

. 

situáciám, keď je kvôli nedostatku 

dostupných prevádzkových intervalov 

úžitok liberalizácie nerovnomerne 

rozdelený a hospodárska súťaž je narušená. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (12a) Nepravidelná letecká doprava 

prispieva k regionálnej súdržnosti a 

konkurencieschopnosti. Ak leteckí 

prepravcovia pravidelne využívali 

prevádzkové intervaly na takúto dopravu 

na letisku, ktoré spadá do rozsahu 

pôsobnosti tohto nariadenia, aj keď sa 

takéto prevádzkové intervaly nie vždy 

týkajú rovnakých tratí, prioritná 

pozornosť by sa mala venovať žiadostiam 

o pokračujúce využívanie týchto 

prevádzkových intervalov. 

Odôvodnenie 

Nepravidelná letecká doprava zohráva úlohu pri zabezpečení spojení do a z menej 

dostupných regiónov v Európe, a tým teda prispieva k ich rozvoju, čo treba uznať. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(13) Pokrok dosiahnutý pri realizácii 

Jednotného európskeho neba má 

významný vplyv na proces prideľovania 

prevádzkových intervalov. Zavedenie 

výkonnostných schém, podľa ktorých 

letiská, poskytovatelia letových 

navigačných služieb a používatelia 

vzdušného priestoru podliehajú pravidlám 

vypúšťa sa 
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monitorovania a zlepšenia výkonnosti, a 

funkcia riadenia siete založená na 

vytvorení európskej siete tratí a centrálny 

manažment letovej prevádzky si vyžadujú 

aktualizáciu pravidiel prideľovania 

prevádzkových intervalov. Je preto 

potrebné vytvoriť primeraný rámec, ktorý 

by umožňoval, aby sa manažér siete, 

orgán na preskúmanie výkonnosti a 

národné dozorné orgány zapojili do 

postupu stanovovania letiskových kapacít 

a koordinačných parametrov. Mala by sa 

vytvoriť aj nová kategória letísk, ktorá by 

bola pre túto sieť zaujímavá, s cieľom 

umožniť lepšiu odozvu siete na krízové 

situácie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(14) Mal by sa zabezpečiť lepší súlad 

medzi letovými plánmi a prevádzkovými 

intervalmi s cieľom lepšie využívať 

letiskovú kapacitu a zlepšiť presnosť 

letov. 

(14) S cieľom optimalizovať dostupnú 

letiskovú kapacitu je potrebné prijať 

postupy, ktorými sa zaistí zlepšenie súladu 
medzi letovými plánmi a prevádzkovými 

intervalmi. 

Odôvodnenie 

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zlepšiť zrozumiteľnosť textu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(15) Členský štát zodpovedný za 

koordinované letisko alebo letisko s 

možným plánovaním letov by mal 

zabezpečiť menovanie sprostredkovateľa 

letových plánov alebo koordinátora, 

ktorých neutralita by mala byť nesporná. 

(15) Členský štát zodpovedný za 

koordinované letisko alebo letisko s 

možným plánovaním letov by mal 

zabezpečiť menovanie sprostredkovateľa 

letových plánov alebo koordinátora, 

ktorých neutralita by mala byť nesporná. 
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Na tento účel by sa úloha koordinátorov 

mala posilniť. Je preto vhodné stanoviť 

právnu, organizačnú, rozhodovaciu a 

finančnú nezávislosť koordinátora od 

akejkoľvek zainteresovanej strany, 

členského štátu a orgánov závislých od 

tohto štátu. S cieľom zabrániť, aby činnosť 

koordinátora neovplyvňovali chýbajúce 

ľudské, technické alebo finančné zdroje či 

nedostatočná odbornosť, bude členský štát 

dbať na to, aby mal koordinátor k 

dispozícii zdroje, ktoré mu umožnia riadny 

výkon jeho činností. 

Na tento účel by sa úloha koordinátorov 

a sprostredkovateľov letových plánov 
mala posilniť. Je preto vhodné stanoviť 

právnu, organizačnú, rozhodovaciu a 

finančnú nezávislosť koordinátora od 

akejkoľvek zainteresovanej strany, 

členského štátu a orgánov závislých od 

tohto štátu. S cieľom zabrániť, aby činnosť 

koordinátora a sprostredkovateľa letových 

plánov neovplyvňovali chýbajúce ľudské, 

technické alebo finančné zdroje či 

nedostatočná odbornosť, bude členský štát 

dbať na to, aby mal koordinátor k 

dispozícii zdroje, ktoré mu umožnia riadny 

výkon jeho činností. 

Odôvodnenie 

So zreteľom na vytvorenie postu európskeho koordinátora sa zdá užitočné, aby sa objasnila 

a posilnila úloha koordinátorov a sprostredkovateľov letových plánov. Okrem toho, lepšia 

interakciami medzi týmito aktérmi bude mať kladný účinok pri vytváraní postu koordinátora 

na európskej úrovni. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(16) Je vhodné zaviesť dodatočné záväzky 

pre leteckých dopravcov, pokiaľ ide o 

odovzdávanie informácií koordinátorovi. 

Mali by sa stanoviť dodatočné sankcie v 

prípade chýbajúcich informácií alebo 

odovzdania nesprávnych alebo 

zavádzajúcich informácií. V prípade letísk 

patriacich do siete by mali byť leteckí 

dopravcovia povinní oznamovať svoje 

letové zámery alebo iné náležité 

informácie, ktoré požaduje koordinátor 

alebo sprostredkovateľ letových plánov. 

(16) Je vhodné zaviesť dodatočné záväzky 

pre leteckých dopravcov, pokiaľ ide 

o odovzdávanie informácií koordinátorovi 

a sprostredkovateľovi letových plánov. 
Mali by sa stanoviť dodatočné sankcie v 

prípade chýbajúcich informácií alebo 

odovzdania nesprávnych alebo 

zavádzajúcich informácií. V prípade iných 

letísk bez konkrétneho určenia by mali 

byť leteckí dopravcovia povinní 

oznamovať svoje letové zámery alebo iné 

náležité informácie, ktoré požaduje 

koordinátor alebo sprostredkovateľ 

letových plánov. 
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Odôvodnenie 

So zreteľom na vytvorenie postu európskeho koordinátora sa zdá užitočné, aby sa objasnila 

a posilnila úloha koordinátorov a sprostredkovateľov letových plánov. Okrem toho lepšia 

interakciami medzi týmito aktérmi bude mať kladný účinok pri vytváraní postu koordinátora 

na európskej úrovni. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(17) Je vhodné, aby Únia uľahčovala 

spoluprácu medzi koordinátormi a 

sprostredkovateľmi letových plánov s 

cieľom umožniť im výmenu osvedčených 

postupov a napokon v príslušnom čase 

dospieť k vytvoreniu funkcie európskeho 

koordinátora. 

(17) Je vhodné, aby Únia uľahčovala 

spoluprácu medzi koordinátormi 

a sprostredkovateľmi letových plánov 

s cieľom umožniť im výmenu osvedčených 

postupov a napokon v príslušnom čase 

dospieť k vytvoreniu funkcie jednotného 

koordinátora na európskej úrovni, pričom 

sa zohľadní pokrok dosiahnutý pri 

zavádzaní Jednotného európskeho neba. 

Odôvodnenie 

S myšlienkou zriadiť jednotného koordinátora na európskej úrovni je možné súhlasiť, ale ide 

o proces, ktorý vyžaduje čas; môže sa uskutočniť iba po úplnej realizácii Jednotného 

európskeho neba. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(19) Rozhodnutie o koordinácii letiska by 

mal prijať členský štát zodpovedný za toto 

letisko na základe objektívnych kritérií. 

Vzhľadom na pokrok dosiahnutý pri 

realizácii Jednotného európskeho neba a vo 

funkcii manažéra siete je užitočné 

zosúladiť metódy hodnotenia letiskovej 

kapacity na zabezpečenie lepšieho 

fungovania európskej siete manažmentu 

(19) Rozhodnutie o koordinácii letiska by 

mal prijať členský štát zodpovedný za toto 

letisko na základe objektívnych kritérií. 

Vzhľadom na pokrok dosiahnutý pri 

realizácii Jednotného európskeho neba, pri 

realizácii funkčných blokov vzdušného 

priestoru a vo funkcii manažéra siete je 

užitočné zosúladiť metódy hodnotenia 

letiskovej kapacity na zabezpečenie 
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letovej prevádzky. lepšieho fungovania európskej siete 

manažmentu letovej prevádzky. 

Odôvodnenie 

Funkčné bloky vzdušného priestoru slúžia na dosiahnutie potrebnej kapacity a účinnosti siete 

riadenia letovej prevádzky v rámci Jednotného európskeho neba. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(21) Platnosť série prevádzkových 

intervalov by sa mala obmedziť na 

plánovacie obdobie, na ktoré je séria 

udelená. Priorita pri prideľovaní série 

prevádzkových intervalov, a to aj 

pôvodných prevádzkových intervalov, by 

mala vychádzať z pridelenia alebo 

potvrdenia koordinátorom. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Pôvodné práva sa nenadobúdajú pridelením, ale na základe predchádzajúceho používania 

prevádzkových intervalov podľa tohto nariadenia. Koordinátor by mal dodržiavať iba právne 

vymedzené pravidlá. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (22a) Nadobudnutie platnosti tohto 

nariadenia by nemalo mať vplyv na 

prepojenie regionálnych letísk s veľkými 

uzlami; bolo by preto potrebné stanoviť 

primerané opatrenia na zabezpečenie 

prepojenia európskych regiónov vrátane 

odľahlých regiónov, najvzdialenejších 

a ostrovných regiónov s veľkými 

európskymi uzlami, a teda so svetovou 

sieťou letovej prevádzky. 
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Odôvodnenie 

Existuje dôvodná obava, že spoločnosti, ktoré majú intervaly vo veľkých uzloch, ich používajú 

viac pre diaľkovú dopravu; dialo by sa tak na úkor odľahlých oblastí Európy, ktoré by boli 

odstrihnuté od prepojenia so zvyškom svetovej siete. 

  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(24) S cieľom umožniť leteckým 

dopravcom prispôsobiť sa vážnym a 

naliehavým situáciám, ako napríklad 

značný pokles prevádzky alebo 

hospodárska kríza s vážnym vplyvom na 

činnosť leteckých dopravcov, ktoré 

ovplyvňujú veľkú časť plánovacieho 

obdobia, je vhodné umožniť Komisii prijať 

núdzové opatrenia na zabezpečenie 

súdržnosti opatrení, ktoré sa majú prijať na 

koordinovaných letiskách. Tieto opatrenia 

by umožnili leteckým dopravcom zachovať 

prioritu v prideľovaní tých istých sérií na 

nasledujúce plánovacie obdobie, aj keď sa 

nedosiahne využitie na 85 %. 

(24) S cieľom umožniť leteckým 

dopravcom prispôsobiť sa vážnym a 

naliehavým situáciám, ako napríklad 

značný pokles prevádzky alebo 

hospodárska kríza s vážnym vplyvom na 

činnosť leteckých dopravcov, ktoré 

ovplyvňujú väčšiu časť plánovacieho 

obdobia, je vhodné umožniť Komisii prijať 

núdzové opatrenia na zabezpečenie 

súdržnosti opatrení, ktoré sa majú prijať na 

koordinovaných letiskách. Tieto opatrenia 

by umožnili leteckým dopravcom zachovať 

prioritu v prideľovaní tých istých sérií na 

nasledujúce plánovacie obdobie, aj keď sa 

nedosiahne využitie na 80 %. 

Odôvodnenie 

Zmena všeobecne uznaného pravidla o využití alebo strate v pomere 80/20 na 85/15 oberá 

leteckých dopravcov o možnosť zvládať nepredvídané udalosti mimo ich kontroly (počasie, 

omeškania pri riadení leteckej premávky, technické problémy atď.), čo ich môže prinútiť 

zrušiť lety. V tejto otázke sa odporúča zachovať status quo. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (24a) Toto nariadenie by malo brať do 

úvahy potreby flexibility nevyhnutné na 

prevádzkovanie neplánovaných letov v 
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rámci leteckých služieb pre obchodníkov 

a charterových letov, najmä pri 

zohľadnení skutočnosti, že pre týchto 

prevádzkovateľov nie je možné zostaviť 

portfólio prevádzkových intervalov na 

základe pôvodných práv. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(25) Úloha koordinačného výboru by sa 

mala dvojnásobne posilniť. Na jednej 

strane by manažér siete, orgán na 

preskúmanie výkonnosti a národný 

dozorný orgán mali byť vyzvaní, aby sa 

zúčastňovali na zasadnutiach výboru. Na 

druhej strane by mohol koordinačný 

výbor v rámci svojich úloh predkladať 

návrhy alebo poskytovať poradenstvo 

koordinátorovi a/alebo členskému štátu, 

pokiaľ ide o otázky týkajúce sa kapacity 

letiska, najmä v súvislosti s realizáciou 

Jednotného európskeho neba a 

fungovaním európskej siete manažmentu 

letovej prevádzky. Výbor by tiež mal mať 

možnosť poskytovať orgánu na 

preskúmanie výkonnosti a národnému 

dozornému orgánu stanoviská týkajúce sa 

spojitosti medzi koordinačnými 

parametrami a kľúčovými výkonnostnými 

ukazovateľmi, ktoré sa navrhujú 

poskytovateľom letových navigačných 

služieb. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(26) Skúsenosti ukazujú, že významné (26) Skúsenosti ukazujú, že významné 
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množstvo prevádzkových intervalov sa 

vracia do fondu príliš neskoro na to, aby sa 

mohli opäť užitočne prideliť. Je preto 

vhodné podnietiť riadiaci orgán letiska, aby 

využíval systém letiskových poplatkov na 

odrádzanie od takéhoto spôsobu 

správania. Riadiaci orgán letiska by však 

používaním tohto mechanizmu nemal 

odrádzať leteckých dopravcov, aby 

vstupovali na trh alebo rozvíjali svoje 

služby. 

množstvo prevádzkových intervalov sa 

vracia do fondu príliš neskoro na to, aby sa 

mohli opäť užitočne prideliť. Je preto 

vhodné podnietiť riadiaci orgán letiska, aby 

využíval režimy finančných poplatkov a 

výrazne posilnil súčasný systém sankcií 

s cieľom odrádzať leteckých dopravcov od 

používania takýchto postupov. Riadiaci 

orgán letiska by však používaním týchto 

mechanizmov nemal odrádzať leteckých 

dopravcov, aby vstupovali na trh alebo 

rozvíjali svoje služby. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (26a) V záujme zvýšenia kapacity letiska 

by sa mala v tomto nariadení stanoviť 

možnosť, aby členské štáty mohli využiť 

príjmy z obchodovania s prevádzkovými 

intervalmi v sekundárnom obchode na 

účely optimalizácie leteckej premávky a 

budovanie novej infraštruktúry. 

Odôvodnenie 

Týmto PDN sa pomocou nového odôvodnenia dopĺňa možnosť, ktorú zaviedol spravodajca, 

aby sa časť príjmov z obchodovania s prevádzkovými intervalmi využila na zlepšenie 

a posilnenie kapacity letiska. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(28) Uplatňovaním ustanovení tohto 

nariadenia by nemali byť dotknuté pravidlá 

hospodárskej súťaže stanovené v zmluve, 

predovšetkým články 101, 102 a 106 . 

(28) Uplatňovaním ustanovení tohto 

nariadenia nesmú byť dotknuté pravidlá 

hospodárskej súťaže stanovené v zmluve, 

predovšetkým články 101,102, a 106 . 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(30) Je vhodné delegovať na Komisiu 

právomoc prijímať delegované akty v 

súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie s cieľom spresniť metódy 

vypracovania štúdie o kapacite a dopyte. 

Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas 

prípravných prác uskutočnila príslušné 

konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. 

(30) Na Komisiu by sa mala delegovať 

právomoc prijímať akty v súlade s článkom 

290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (35a) Je vhodné, aby Komisia po 

konzultácii aj na úrovni expertov 

pristúpila k vypracovaniu štúdie o 

kapacite a dopyte, ktorú predstaví 

Európskemu parlamentu a Rade v lehote 

jedného roka od nadobudnutia platnosti 

tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1) „prevádzkový interval“ znamená 

povolenie udelené koordinátorom v súlade 

s týmto nariadením na plné používanie 

infraštruktúry letiska, potrebnej na 

vykonávanie leteckej dopravnej služby na 

koordinovanom letisku v určitom dátume a 

čase na účely pristátia alebo vzletu, ktoré 

pridelil koordinátor v súlade s týmto 

nariadením; 

1) „prevádzkový interval“ znamená 

povolenie udelené koordinátorom 

leteckému dopravcovi v súlade s týmto 

nariadením, pokiaľ ide o plné používanie 

infraštruktúry letiska, potrebnej na 

vykonávanie leteckej dopravnej služby na 

koordinovanom letisku v určitých 

dátumoch a v určitých časoch na účely 

pristátia alebo vzletu, ktoré pridelil 

koordinátor v súlade s týmto nariadením; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) leteckého dopravcu žiadajúceho o sériu 

prevádzkových intervalov na nepretržitú 

pravidelnú osobnú leteckú dopravu medzi 

dvoma letiskami Európskej únie , kde 

najviac dvaja ďalší leteckí dopravcovia 

vykonávajú rovnakú nepretržitú 

pravidelnú leteckú dopravu medzi týmito 

letiskami v tento deň, ktorý by bol však 

držiteľom, ak by bola jeho žiadosť 

akceptovaná, menej než deviatich 

prevádzkových intervalov na nepretržitú 

dopravu na tomto letisku v danom dni. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Cieľom ustanovení o nových dopravcoch je vytvorenie slobodnej a čestnej hospodárskej 

súťaže na európskom trhu. Stanovením osobitného pravidla o maximálnom počte 

prevádzkových intervalov, ktoré sa musí dodržiavať v  záujme využívania postavenia „nový 

dopravca“, by sa uprednostňovali niektorí dopravcovia. Aby sa zabránilo narušeniu 

hospodárskej súťaže, malo by sa uplatňovať jediné pravidlo bez ohľadu na to, či sú lety na 

európskych alebo medzinárodných tratiach. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6) „skupina leteckých dopravcov“ znamená 

dvoch alebo viacerých leteckých 

dopravcov, ktorí vykonávajú spoločnú 

prevádzku, frančízingovú prevádzku alebo 

prevádzku so spoločným označovaním 

liniek na účely vykonávania špecifickej 

leteckej dopravnej služby; 

6) „skupina leteckých dopravcov“ znamená 

dvoch alebo viacerých leteckých 

dopravcov, ktorí vykonávajú spoločnú 

prevádzku, frančízingovú prevádzku alebo 

prevádzku so spoločným označovaním 

liniek alebo konzorcium v prípade 

prevádzkovateľov nepravidelných letov na 

účely používania špecifického 

prevádzkového intervalu; 
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Odôvodnenie 

Je dôležité, aby prevádzkovatelia nepravidelných letov a prevádzkovatelia lietadiel 

na obchodné cesty mohli profitovať z rovnakých príležitostí, ktoré ponúkajú nové pravidlá, 

ako prevádzkovatelia pravidelných letov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

9) „letisko patriace do siete“ znamená 

letisko, ktoré nečelí problémom s 

preťaženosťou, no ktoré by v prípade 

náhleho a značného nárastu prevádzky 

alebo v prípade náhleho a značného 

poklesu svojej kapacity mohlo mať vplyv 

na fungovanie európskej siete 

manažmentu letovej prevádzky (ďalej len 

„sieť“) v súlade s článkom 6 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

551/2004; 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá novému odôvodneniu 13: nie je potrebné 

pridávať ku koordinovaným letiskám a letiskám s možným plánovaním letov novú kategóriu 

letísk. Je však žiaduce vytvoriť systém výmeny údajov, ktorý by uľahčil koordináciu 

letiskového plánovania. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

13) „séria prevádzkových intervalov“ 

znamená aspoň 15 prevádzkových 

intervalov v letnom plánovacom období a 

10 prevádzkových intervalov v zimnom 

plánovacom období, požadovaných na ten 

istý čas toho istého dňa v týždni na po sebe 

idúce týždne , a ktoré sú na tomto základe 

pridelené koordinátorom, alebo ak to nie je 

13) „séria prevádzkových intervalov“ 

znamená aspoň päť prevádzkových 

intervalov požadovaných na ten istý čas 

toho istého dňa v týždni pravidelne v 

rovnakom plánovacom období, ktoré sú na 

tomto základe pridelené koordinátorom, 

alebo, ak to nie je možné, pridelené v 

približne rovnakom čase, pokiaľ sa na 
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možné, pridelené v približne rovnakom 

čase; 
základe miestneho predpisu so zreteľom 

na podmienky uvedené v článku 9 ods. 8 

nedohodlo inak; 

Odôvodnenie 

Séria prevádzkových intervalov sa na celom svete definuje ako minimálne 5 prevádzkových 

intervalov (celosvetové usmernenia o prevádzkových intervaloch). Vzhľadom na globálny 

charakter leteckej dopravy by zavedenie odlišného pravidla v Európe bolo nepraktické. 

Za určitých osobitných okolností sa však môžu uplatňovať miestne predpisy. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 18a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 18a) „nepravidelná letecká dopravná 

služba“ znamená let, ktorý nespĺňa všetky 

podmienky stanovené v článku 2 odseku 

16 nariadenia (ES) č. 1008/2008; 

Odôvodnenie 

Obchodné letectvo sa prevádzkuje osobitným spôsobom. Väčšinu činností týkajúcich sa 

leteckých služieb pre obchodníkov nemožno zahrnúť do pojmu programovaná nepravidelná 

letecká dopravná služba. Keďže sa na letecké služby pre obchodníkov vzťahuje nové 

nariadenie o prevádzkových intervaloch, je potrebné nové vymedzenie pojmu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – bod 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

19) „manažér siete“ znamená orgán 

vytvorený v zmysle článku 6 nariadenia 

(ES) č. 551/2004; 

19) „manažér siete“ znamená orgán 

riadenia letovej prevádzky (ATM) 
vytvorený v zmysle článku 6 nariadenia 

(ES) č. 551/2004, ktorý umožní optimálne 

využívanie vzdušného priestoru a 

zabezpečí, aby mohli leteckí dopravcovia 

pôsobiť na nimi preferovaných tratiach, 

pričom zároveň zaručí maximálny prístup 

k vzdušnému priestoru a k letovým 

navigačným službám. 
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Odôvodnenie 

Vymedzenie sa prebralo z článku 6 nariadenia (ES) č. 551/2004. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Podmienky koordinácie alebo možného 

plánovania letov na letisku 

Podmienky koordinácie alebo možného 

plánovania letov na letisku 

1. Členské štáty nie sú povinné určiť 

žiadne letisko ako letisko s možným 

plánovaním letov alebo koordinované 

letisko s tou výhradou, že tak urobia len v 

súlade s ustanoveniami tohto článku. 

1. Členské štáty nie sú povinné určiť 

žiadne letisko ako letisko s možným 

plánovaním letov alebo koordinované 

letisko s tou výhradou, že tak urobia len v 

súlade s ustanoveniami tohto článku. 

Členské štáty nemôžu určiť letisko ako 

koordinované letisko s tou výhradou, že tak 

urobia len v súlade s ustanoveniami odseku 

3. 95/93 

Členské štáty nemôžu určiť letisko ako 

koordinované letisko s tou výhradou, že tak 

urobia len v súlade s ustanoveniami odseku 

3. 95/93 

2. Členský štát však môže ustanoviť letisko 

s možným plánovaním letov ako 

koordinované letisko, za podmienky 

splnenia princípov transparentnosti, 

neutrality a nediskriminácie. 

2. Členský štát však môže ustanoviť letisko 

s možným plánovaním letov ako 

koordinované letisko, za podmienky 

splnenia princípov transparentnosti, 

neutrality a nediskriminácie. 

3. Zodpovedný členský štát zabezpečí, aby 

riadiaci orgán letiska alebo ktorýkoľvek 

iný príslušný orgán vždy, keď to tento 

členský štát považuje za nevyhnutné alebo 

v priebehu šiestich mesiacov, vykonal 

dôkladnú analýzu kapacity a dopytu na 

letisku bez určenia , na letisku patriacom 

do európskej siete manažmentu letovej 

prevádzky (ďalej len „sieť“) alebo na 

letisku s možným plánovaním letov: 

3. Zodpovedný členský štát zabezpečí, aby 

riadiaci orgán letiska alebo ktorýkoľvek 

iný príslušný orgán vždy, keď to tento 

členský štát považuje za nevyhnutné alebo 

v priebehu šiestich mesiacov, vykonal 

dôkladnú analýzu kapacity a dopytu na 

letisku bez určenia alebo na letisku 

s možným plánovaním letov: 

(i) na písomnú žiadosť leteckých 

dopravcov predstavujúcich viac než 

polovicu výkonov na letisku, alebo žiadosť 

riadiaceho orgánu letiska, keď jeden z nich 

usúdi, že kapacita nestačí pre skutočné 

alebo plánované výkony v určitých 

obdobiach; alebo 

(i) na písomnú žiadosť leteckých 

dopravcov predstavujúcich viac než 

polovicu výkonov na letisku, alebo žiadosť 

riadiaceho orgánu letiska, keď jeden z nich 

usúdi, že kapacita nestačí pre skutočné 

alebo plánované výkony v určitých 

obdobiach; alebo 

(ii) na žiadosť Komisie, najmä keď sa noví (ii) na žiadosť Komisie, najmä keď sa noví 
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dopravcovia stretli s vážnymi problémami 

pri zabezpečení možnosti pristátia a vzletu 

na príslušnom letisku alebo keď to manažér 

siete uzná za potrebné na zabezpečenie 

súladu plánu prevádzky letiska s plánom 

prevádzky siete v súlade s článkom 6 ods. 

7 nariadenia Komisie (EÚ) č. 677/2011 . 

dopravcovia stretli s vážnymi problémami 

pri zabezpečení možnosti pristátia a vzletu 

na príslušnom letisku alebo keď to manažér 

siete uzná za potrebné na zabezpečenie 

súladu plánu prevádzky letiska s plánom 

prevádzky siete v súlade s článkom 6 ods. 

7 nariadenia Komisie (EÚ) č. 677/2011 . 

Táto analýza stanoví každý nedostatok v 

kapacite, berúc do úvahy environmentálne 

obmedzenia na príslušnom letisku. Analýza 

posúdi možnosti prekonania takýchto 

nedostatkov pomocou novej alebo 

zmenenej infraštruktúry, prevádzkových 

zmien alebo akejkoľvek inej zmeny a 

predpokladaný časový rámec riešenia 

problémov. 

Táto analýza založená na spoločne 

dohodnutých a uznávaným metódach, 
stanoví každý nedostatok v kapacite, berúc 

do úvahy environmentálne obmedzenia na 

príslušnom letisku. Analýza posúdi 

možnosti prekonania takýchto nedostatkov 

pomocou novej alebo zmenenej 

infraštruktúry, prevádzkových zmien alebo 

akejkoľvek inej zmeny a predpokladaný 

časový rámec riešenia problémov. 

Analýza je založená na metódach, ktoré sa 

určujú v delegovanom akte Komisie v 

súlade s článkom 15 tohto nariadenia. V 

metódach sa zohľadňujú požiadavky plánu 

prevádzky siete, ktoré sa požadujú v 

prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 677/2011. 

Analýza je založená na metódach, ktoré sa 

určujú v delegovanom akte Komisie v 

súlade s článkom 15 tohto nariadenia. V 

metódach sa zohľadňujú požiadavky plánu 

prevádzky siete, ktoré sa požadujú v 

prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 677/2011. 

Analýza sa aktualizuje vždy, keď sa 

odkazuje na odsek 6, keď nastanú na 

letisku zmeny, ktoré podstatne ovplyvnia 

jeho kapacitu a využitie kapacity , alebo na 

žiadosť koordinačného výboru, členského 

štátu alebo Komisie . Analýza, ako aj 

použitá metóda sa poskytnú k dispozícii 

stranám, ktoré požiadali o analýzu, a na 

žiadosť aj iným zainteresovaným stranám. 

Analýza sa súčasne oznámi Komisii. 

Analýza sa aktualizuje vždy, keď sa 

odkazuje na odsek 6, keď nastanú na 

letisku zmeny, ktoré podstatne ovplyvnia 

jeho kapacitu a využitie kapacity , alebo na 

žiadosť koordinačného výboru, členského 

štátu alebo Komisie . Analýza, ako aj 

použitá metóda sa poskytnú k dispozícii 

stranám, ktoré požiadali o analýzu, a na 

žiadosť aj iným zainteresovaným stranám. 

Analýza sa súčasne oznámi Komisii. 

4. Na základe analýzy členský štát 

prekonzultuje kapacitnú situáciu na letisku 

s riadiacim orgánom letiska, leteckými 

dopravcami pravidelne používajúcimi 

letisko, ich zastupujúcimi organizáciami, 

zástupcami všeobecného letectva 

pravidelne používajúcimi letisko a 

orgánmi riadenia letovej prevádzky. 

4. Na základe analýzy členský štát 

prekonzultuje kapacitnú situáciu na letisku 

s riadiacim orgánom letiska, leteckými 

dopravcami používajúcimi letisko, ich 

zastupujúcimi organizáciami, zástupcami 

všeobecného letectva a orgánmi riadenia 

letovej prevádzky. 

5. Komisia môže požiadať manažéra siete, 

aby poskytol stanovisko k spôsobu 

stanovenia kapacity vo vzťahu k potrebám 

fungovania siete. Komisia môže poskytnúť 

odporúčania. Členský štát odôvodní každé 

5. Komisia môže požiadať manažéra siete, 

aby poskytol stanovisko k spôsobu 

stanovenia kapacity vo vzťahu k potrebám 

fungovania siete. 



 

PE491.255v02-00 22/62 RR\919542SK.doc 

SK 

rozhodnutie, ktoré sa týmito 

odporúčaniami neriadi. Rozhodnutie sa 

oznamuje Komisii. 

6. Keď sa kapacitné problémy vyskytnú 

aspoň raz počas plánovacieho obdobia, 

členský štát zabezpečí, aby bolo letisko 

určené ako koordinované letisko na 

príslušné obdobia, iba ak: 

6. Keď sa kapacitné problémy vyskytnú 

aspoň raz počas plánovacieho obdobia, 

členský štát zabezpečí, aby bolo letisko 

určené ako koordinované letisko na 

príslušné obdobia, iba ak: 

(a) je nedostatok taký závažný, že sa nedá 

zabrániť značným meškaniam na letisku a 

(a) je nedostatok taký závažný, že sa nedá 

zabrániť značným meškaniam na letisku a 

(b) nie sú žiadne iné možnosti riešenia 

týchto problémov v krátkom čase. 

(b) nie sú žiadne iné možnosti riešenia 

týchto problémov v krátkom čase. 

7. Odchylne od odseku 6 písm. b) môžu 

členské štáty za výnimočných okolností a 

na zodpovedajúce obdobie, ktoré môže byť 

kratšie ako plánovacie obdobie, určiť 

príslušné letiská ako koordinované. 

Odchylne od odsekov 3, 4, 5 a 6 môžu 

členské štáty v naliehavých situáciách a na 

zodpovedajúce obdobie určiť príslušné 

letiská ako koordinované. 

 

8. Ak aktualizovaná analýza kapacity a 

dopytu na koordinovanom letisku alebo na 

letisku s možným plánovaním letov 

preukáže, že kapacita na tomto letisku 

nepostačuje na skutočné alebo plánované 

výkony, členský štát po konzultácii so 

subjektmi uvedenými v odseku 4 zmení 

svoje určenie na letisko s možným 

plánovaním letov alebo na letisko bez 

určenia. 

8. Ak aktualizovaná analýza kapacity a 

dopytu na koordinovanom letisku alebo na 

letisku s možným plánovaním letov 

preukáže, že kapacita na tomto letisku 

nepostačuje na skutočné alebo plánované 

výkony, členský štát po konzultácii so 

subjektmi uvedenými v odseku 4 zmení 

svoje určenie na letisko s možným 

plánovaním letov alebo na letisko bez 

určenia. 

9. Na žiadosť Komisie, ktorá môže konať z 

vlastnej iniciatívy alebo z iniciatívy 

manažéra siete, a po konzultácii so 

subjektmi uvedenými v odseku 4 dbá 

členský štát na to, aby letisko bez určenia 

bolo určené ako letisko patriace do siete. 

Rozhodnutie sa oznamuje Komisii. Ak sa 

Komisia domnieva, že letisko už nie je pre 

sieť predmetom záujmu, členský štát po 

konzultácii so subjektmi uvedenými v 

odseku 4 zmení určenie letiska na letisko 

bez určenia. 

 

10. Ak sa na základe odsekov 6, 8 alebo 9 

prijme rozhodnutie, členský štát ho oznámi 

10. Ak sa na základe odsekov 6 alebo 8 

prijme rozhodnutie, členský štát ho oznámi 
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subjektom uvedeným v odseku 4 najneskôr 

1. apríla, pokiaľ ide o zimné plánovacie 

obdobie, a najneskôr 1. septembra, pokiaľ 

ide o letné plánovacie obdobie. 

subjektom uvedeným v odseku 4 najneskôr 

1. apríla, pokiaľ ide o zimné plánovacie 

obdobie, a najneskôr 1. septembra, pokiaľ 

ide o letné plánovacie obdobie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Na koordinovanom letisku alebo na letisku 

s možným plánovaním letov zodpovedný 

členský štát zabezpečí, aby boli dvakrát 

ročne stanovené koordinačné parametre , 

berúc do úvahy všetky relevantné 

technické, prevádzkové , výkonnostné a 

environmentálne obmedzenia, ako aj ich 

zmeny. Tieto obmedzenia sa musia 

oznámiť Komisii. Komisia, v prípade 

potreby s podporou manažéra siete, 

obmedzenia preskúma a vydá 

odporúčania, ktoré musí členský štát 

zohľadniť pred stanovením 

koordinačných parametrov. 

Na koordinovanom letisku alebo na letisku 

s možným plánovaním letov zodpovedný 

členský štát zabezpečí, aby boli dvakrát 

ročne stanovené koordinačné parametre , 

berúc do úvahy všetky relevantné 

technické, prevádzkové , výkonnostné a 

environmentálne obmedzenia, ako aj ich 

zmeny. Tieto obmedzenia sa musia 

oznámiť Komisii. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Stanovenie koordinačných parametrov 

nesmie ovplyvniť neutrálny a 

nediskriminačný charakter prideľovania 

prevádzkových intervalov. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Odsek nie je potrebný, keďže celé nariadenie 95/93 má pôsobiť nediskriminačne. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Členský štát zodpovedný za 

letisko patriace do siete, letisko s možným 

plánovaním letov alebo koordinované 

letisko zabezpečí vymenovanie 

kvalifikovanej fyzickej alebo právnickej 

osoby za sprostredkovateľa letových 

plánov alebo koordinátora letiska, po 

konzultácii s leteckými dopravcami 

pravidelne používajúcimi letisko, ich 

zastupujúcimi organizáciami, riadiacim 

orgánom letiska a koordinačným výborom, 

ak taký výbor existuje. Ten istý 

sprostredkovateľ letových plánov alebo 

koordinátor môže byť menovaný pre viac 

ako jedno letisko. 

1. Členský štát zodpovedný za letisko 

s možným plánovaním letov alebo 

koordinované letisko zabezpečí 

vymenovanie kvalifikovanej fyzickej alebo 

právnickej osoby za sprostredkovateľa 

letových plánov alebo koordinátora letiska, 

po konzultácii s leteckými dopravcami 

pravidelne používajúcimi letisko, ich 

zastupujúcimi organizáciami, riadiacim 

orgánom letiska a koordinačným výborom, 

ak taký výbor existuje. Ten istý 

sprostredkovateľ letových plánov alebo 

koordinátor môže byť menovaný pre viac 

ako jedno letisko. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b – bod i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(i) v právnej rovine, že základné funkcie 

koordinátora, ktoré spočívajú v 

spravodlivom a nediskriminačnom 

prideľovaní prevádzkových intervalov, sú 

zverené fyzickej alebo právnickej osobe, 

ktorá sama nie je poskytovateľom služieb 

na letisku, leteckou spoločnosťou 

prevádzkujúcou lety z tohto letiska, ani 

riadiacim orgánom daného letiska; 

(i) v právnej rovine, že základné funkcie 

koordinátora, ktoré spočívajú v 

spravodlivom a nediskriminačnom 

prideľovaní prevádzkových intervalov, sú 

zverené fyzickej alebo právnickej osobe, 

ktorá sama nie je poskytovateľom služieb 

na letisku, leteckou spoločnosťou 

prevádzkujúcou lety z tohto letiska, ani 

riadiacim orgánom daného letiska; 

s cieľom dokázať, že nemá spoločné 

záujmy so žiadnym z týchto subjektov, 

koordinátor alebo sprostredkovateľ 

letových plánov musí predložiť ročné 

vyhlásenie o svojich finančných 

záujmoch; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  34 
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Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b – bod iia (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (iia) zloženie rady koordinátorov alebo 

vykonávanie funkcie dohľadu sú tiež 

nezávislé od priamych záujmov riadiaceho 

orgánu letiska, používateľov služieb 

leteckej spoločnosti daného letiska 

a akéhokoľvek subjektu zastupujúceho 

používateľa alebo poskytovateľa služieb; 

táto skutočnosť však nebráni tomu, aby sa 

zástupcovia takýchto organizácii stali 

členmi rady alebo vykonávali funkciu 

dohľadu pod podmienkou, že hlasovacie 

práva sú vyvážené; 

Odôvodnenie 

Cieľom je zabezpečiť vyváženú nestrannosť v rade koordinátorov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b – bod iib (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (iib) aby koordinátor alebo 

sprostredkovateľ letových plánov, či už 

ide o fyzickú alebo právnickú osobu, 

nebol zamestnaný riadiacim orgánom 

letiska, poskytovateľom služieb alebo 

leteckým dopravcom pôsobiacim na 

danom letisku alebo z daného letiska, 

resp. nemohol pre nich pravidelne 

pracovať počas dvoch rokov 

predchádzajúcich jeho vymenovaniu a 

v období dvoch rokov od ukončení výkonu 

jeho funkcie ako koordinátora alebo 

sprostredkovateľa letových plánov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c 



 

PE491.255v02-00 26/62 RR\919542SK.doc 

SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(c) aby systém financovania 

koordinátorových činností dokázal zaručiť 

jeho nezávislé postavenie; 

(c) aby systém financovania činností 

koordinátora a sprostredkovateľa letových 

plánov dokázal zaručiť jeho nezávislé 

postavenie; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Financovanie uvedené v písmene c) 

zabezpečujú leteckí dopravcovia pôsobiaci 

na koordinovaných letiskách a letiská, a to 

tak, aby zaručili spravodlivé rozdelenie 

finančného zaťaženia medzi všetky 

zainteresované strany a zabránili, aby 

financovanie záviselo najmä len od jednej 

zainteresovanej strany. Členské štáty dbajú 

na to, aby mal koordinátor neustále k 

dispozícii potrebné zdroje, finančné i 

ľudské, technické a materiálne, ako aj 

expertízu na riadny výkon svojich 

činností; 

Financovanie uvedené v písmene c) 

zabezpečujú všetci leteckí dopravcovia 

pôsobiaci na koordinovaných letiskách a 

na letiskách s možným plánovaním letov a 

tieto letiská, a to takým spôsobom, aby 

zaručili spravodlivé rozdelenie finančného 

zaťaženia medzi všetky zainteresované 

strany a zabránili, aby financovanie z 

veľkej časti záviselo od jednej 

zainteresovanej strany. Členské štáty 

zavedú postup konzultácie 

so zúčastnenými stranami, ktoré zahrnú 

možnosť odvolania sa, aby sa zabezpečilo 

transparentné, nediskriminačné 

stanovovanie poplatkov v zodpovedajúcom 

pomere k službe poskytovanej 

koordinátorom alebo sprostredkovateľom 

letových plánov. Za výber platieb 

leteckých dopravcov zodpovedajú 

príslušné letiská, ktoré tieto sumy 

postupujú koordinátorovi alebo 

sprostredkovateľovi letových plánov. 
Členské štáty zabezpečia, aby mali 

koordinátor a sprostredkovateľ letových 

plánov nepretržite k dispozícii primerané 

zdroje, finančné i ľudské, technické a 

materiálne, ako aj expertízu, ktoré by im 

umožnili vykonávať svoje činnosti. 

Odôvodnenie 

Zdá sa odôvodnené, aby všetci prepravcovia profitujúci z koordinácie prispievali k jej 
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financovaniu a aby výška príspevku zodpovedala poskytovanej koordinačnej službe. Keďže 

letiská už majú k dispozícii štruktúry na výber, javia sa ako vhodné subjekty na túto činnosť, 

čím by sa zabránilo zbytočnému vytváraniu novej štruktúry. Zavedenie postupu konzultácie 

a odvolania umožní zabrániť porušovaniu pravidiel a zaručí transparentnosť. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 7 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Koordinátor monitoruje zhodu prevádzok 

leteckých dopravcov s prevádzkovými 

intervalmi , ktoré sú im pridelené. Tieto 

kontroly zhody sa vykonajú v spolupráci s 

riadiacim orgánom letiska a s orgánmi 

riadenia letovej prevádzky, so 

zohľadnením časových a iných 

relevantných parametrov týkajúcich sa 

príslušného letiska. 

Koordinátor monitoruje zhodu prevádzok 

leteckých dopravcov s prevádzkovými 

intervalmi , ktoré sú im pridelené. Tieto 

kontroly zhody sa vykonajú v spolupráci 

s riadiacim orgánom letiska, s orgánmi 

riadenia letovej prevádzky a s manažérom 

siete, so zohľadnením časových a iných 

relevantných parametrov týkajúcich sa 

príslušného letiska. 

Odôvodnenie 

Manažér siete by mal mať možnosť vyjadriť sa k zhode konania leteckých dopravcov 

s intervalmi, ktoré im boli pridelené. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Transparentnosť činností koordinácie a 

možného plánovania letov 

Transparentnosť činností koordinácie a 

možného plánovania letov 

1. Na konci každého plánovacieho 

obdobia koordinátor alebo 

sprostredkovateľ letových plánov predloží 

príslušným členským štátom a Komisii 

správu o činnosti, v ktorej sa opisuje 

celková situácia týkajúca sa prideľovania 

prevádzkových intervalov a/alebo možného 

plánovania letov. Správa sa venuje najmä 

uplatňovaniu článku 9 ods. 5 a článkov 13 

a 18, ako aj sťažnostiam týkajúcim sa 

uplatňovania článkov 9 a 10 predloženým 

1. Koordinátor alebo sprostredkovateľ 

letových plánov každoročne predloží 

príslušným členským štátom, Komisii a 

všetkým stranám zúčastneným na ich 

financovaní na základe ich žiadosti správu 

o činnosti, v ktorej sa opisuje celková 

situácia týkajúca sa prideľovania 

prevádzkových intervalov a/alebo možného 

plánovania letov. Správa sa venuje najmä 

uplatňovaniu článku 9 ods. 5 a článkov 13 

a 18, ako aj sťažnostiam týkajúcim sa 
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koordinačnému výboru a krokom na ich 

riešenie. Správa obsahuje aj výsledky 

prieskumu vykonaného u zainteresovaných 

strán o kvalite služieb, ktoré poskytuje 

koordinátor. 

uplatňovania článkov 9 a 10 predloženým 

koordinačnému výboru a krokom na ich 

riešenie. Správa obsahuje aj súhrnné 

a individuálne údaje o peňažných 

náhradách pochádzajúcich z predaja 

prevádzkových intervalov podľa článku 

13. Obsahuje aj výsledky prieskumu 

vykonaného u zainteresovaných strán o 

kvalite služieb, ktoré poskytujú 

koordinátor a sprostredkovateľ letových 

plánov. 

 Koordinátor a sprostredkovateľ letových 

plánov tiež predložia Komisii, členským 

štátom a všetkým stranám zúčastneným 

na ich financovaní samostatnú výročnú 

finančnú správu, v ktorej podrobným 

spôsobom špecifikujú výnosy a náklady 

týkajúce sa vlastnej činnosti. 

2. Komisia môže prijať vzor správy o 

činnosti uvedenej v odseku 1. Tento 

vykonávací akt sa prijíma v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v článku 

16 ods. 2. 

2. Komisia môže prijať vzor správy o 

činnosti uvedenej v odseku 1. Tento 

vykonávací akt sa prijíma v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v článku 

16 ods. 2. 

3. Koordinátor aktualizuje elektronickú 

databázu s bezplatným prístupom, ktorá 

obsahuje tieto informácie: 

3. Koordinátor aktualizuje pre každé 

letisko, za ktoré zodpovedá, elektronickú 

databázu, ktorá sa na požiadanie voľne 

sprístupní všetkým zainteresovaným 

stranám a ktorá obsahuje tieto informácie: 

(a) pôvodné prevádzkové intervaly podľa 

leteckých spoločností a chronologicky za 

všetkých leteckých 

dopravcov používajúcich letisko; 

(a) pôvodné prevádzkové intervaly podľa 

leteckých spoločností a chronologicky za 

všetkých leteckých 

dopravcov používajúcich letisko; 

(b) leteckými dopravcami požadované 

prevádzkové intervaly podľa leteckých 

dopravcov a chronologicky za všetkých 

leteckých dopravcov; 

(b) leteckými dopravcami požadované 

prevádzkové intervaly podľa leteckých 

dopravcov a chronologicky za všetkých 

leteckých dopravcov; 

(c) všetky pridelené prevádzkové intervaly 

a nevybavené žiadosti o prevádzkové 

intervaly, usporiadané jednotlivo v 

chronologickom slede, podľa leteckých 

dopravcov za všetkých leteckých 

dopravcov; 

(c) všetky pridelené prevádzkové intervaly 

a nevybavené žiadosti o prevádzkové 

intervaly, usporiadané jednotlivo v 

chronologickom slede, podľa leteckých 

dopravcov za všetkých leteckých 

dopravcov; 

(d) zostávajúce voľné prevádzkové 

intervaly vzhľadom na každý typ 

obmedzenia zohľadneného v 

(d) zostávajúce voľné prevádzkové 

intervaly vzhľadom na každý typ 

obmedzenia zohľadneného v 
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koordinačných parametroch. Databáza 

musí umožniť leteckým dopravcom 

overenie dostupnosti prevádzkových 

intervalov zodpovedajúcich ich 

žiadostiam ; 

koordinačných parametroch. Databáza 

musí umožniť leteckým dopravcom 

a letiskám overenie ich dostupnosti; 

(e) presunuté alebo vymenené prevádzkové 

intervaly, pri ktorých sa uvádza totožnosť 

zúčastnených leteckých dopravcov, a či sa 

presun alebo výmena uskutočnili za 

peňažnú alebo inú náhradu. Súhrnné údaje 

o peňažných náhradách sa uverejňujú 

každoročne; 

(e) presunuté alebo vymenené prevádzkové 

intervaly, pri ktorých sa uvádza totožnosť 

zúčastnených leteckých dopravcov, a či sa 

presun alebo výmena uskutočnili za 

peňažnú alebo inú náhradu. Súhrnné údaje 

o peňažných náhradách sa uverejňujú 

každoročne; 

(f) úplné podrobnosti o koordinačných 

parametroch . 

(f) úplné podrobnosti o koordinačných 

parametroch . 

Tieto informácie sa neustále aktualizujú. 

Koordinátor na konci každej sezóny 

zabezpečí uverejnenie správy o činnosti 

uvedenej v odseku 1. 

Tieto informácie sa neustále aktualizujú. 

Koordinátor každoročne zabezpečí 

uverejnenie správy o činnosti uvedenej v 

odseku 1. 

4. Koordinátor zabezpečí uchovanie údajov 

a ich dostupnosť počas aspoň piatich po 

sebe nasledujúcich ekvivalentných 

plánovacích období. 

4. Koordinátor zabezpečí uchovanie údajov 

a ich dostupnosť počas aspoň piatich po 

sebe nasledujúcich ekvivalentných 

plánovacích období. 

5. Keď sú k dispozícii príslušné a 

všeobecne akceptované štandardy týkajúce 

sa formátu plánovacích informácií, 

sprostredkovateľ letových plánov, 

koordinátor a leteckí dopravcovia ich 

používajú za predpokladu, že sú v súlade s 

právom Únie . 

5. Keď sú k dispozícii príslušné a 

všeobecne akceptované štandardy týkajúce 

sa formátu plánovacích informácií, 

sprostredkovateľ letových plánov, 

koordinátor a leteckí dopravcovia ich 

používajú za predpokladu, že sú v súlade s 

právom Únie . 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Leteckí dopravcovia používajúci alebo 

zamýšľajúci používať letisko patriace do 

siete, letisko s možným plánovaním letov 

alebo koordinované letisko predložia 

sprostredkovateľovi letových plánov alebo 

koordinátorovi všetky relevantné 

informácie, ktoré požadujú. Ak dôjde k 

zmene týchto informácií, leteckí 

1. Leteckí dopravcovia používajúci alebo 

zamýšľajúci používať letisko s možným 

plánovaním letov alebo koordinované 

letisko predložia sprostredkovateľovi 

letových plánov alebo koordinátorovi 

všetky relevantné informácie, ktoré 

požadujú. Ak dôjde k zmene týchto 

informácií, leteckí dopravcovia o tom pri 
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dopravcovia o tom čo najskôr informujú 

sprostredkovateľa letových plánov a 

koordinátora. Všetky relevantné informácie 

sa predložia vo formáte a lehote, ktoré určí 

sprostredkovateľ letových plánov alebo 

koordinátor. Letecký dopravca informuje 

koordinátora v čase žiadosti o pridelenie 

najmä o tom, či by postavenie nového 

dopravcu podľa článku 2 ods. 2 bolo 

výhodné z hľadiska požadovaných 

prevádzkových intervalov. 

najbližšej možnej a vhodnej príležitosti 

informujú sprostredkovateľa letových 

plánov a koordinátora. Všetky relevantné 

informácie sa predložia v lehote, ktorú určí 

sprostredkovateľ letových plánov alebo 

koordinátor. Letecký dopravca informuje 

koordinátora v čase žiadosti o pridelenie 

najmä o tom, či by postavenie nového 

dopravcu podľa článku 2 ods. 2 bolo 

výhodné z hľadiska požadovaných 

prevádzkových intervalov a či je vo 

vzťahu k iným dopravcom, ktorí 

používajú rovnaké letisko, s cieľom 

zamedziť tomu, aby získal takéto 

postavenie neoprávnene. 

Odôvodnenie 

Pre koordinátora je často zložité zistiť existujúce vzťahy medzi leteckými dopravcami; z tohto 

dôvodu je vhodné, aby túto skutočnosť oznamoval koordinátorovi samotný dopravca 

a zamedzilo sa tak anomáliám v procese prideľovania prevádzkových intervalov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Pre všetky ostatné letiská bez osobitného 

určenia leteckí dopravcovia využívajúci 

alebo zamýšľajúci využívať služby letiska, 
riadiaci orgán letiska , poskytovatelia 

služieb pozemnej obsluhy a poskytovatelia 

letových navigačných služieb na 

požiadanie koordinátora poskytnú 

akékoľvek informácie, ktoré vlastnia a 

ktoré sa týkajú plánovaných služieb 

leteckých dopravcov. 

Pre všetky ostatné letiská riadiaci orgán 

letiska na požiadanie koordinátora alebo 

sprostredkovateľa letových plánov v 

primeranej lehote poskytne akékoľvek 

informácie, ktoré vlastní a ktoré sa týkajú 

plánovaných službách leteckých 

dopravcov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Ak letecký dopravca neposkytne 

informácie uvedené v odseku 1, a nemôže 

hodnoverne preukázať, že má na to 

dostatočné dôvody, alebo poskytne falošné 

alebo zavádzajúce informácie, koordinátor 

nezoberie do úvahy žiadosť alebo žiadosti 

o pridelenie prevádzkových intervalov 

uvedeného leteckého dopravcu, s ktorými 

súvisia chýbajúce, falošné alebo 

zavádzajúce informácie. Odoberie série 

prevádzkových intervalov, ak už boli 

pridelené, a/alebo odporučí, aby príslušný 

orgán uplatnil sankcie v súlade s 

vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Koordinátor poskytne tomuto leteckému 

dopravcovi možnosť, aby predložil svoje 

výhrady. 

2. Ak letecký dopravca neposkytne 

informácie uvedené v odseku 1, a nemôže 

hodnoverne preukázať, že má na to 

dostatočné dôvody, alebo poskytne falošné 

alebo zavádzajúce informácie, koordinátor 

nezoberie do úvahy žiadosť alebo žiadosti 

o pridelenie prevádzkových intervalov 

uvedeného leteckého dopravcu, s ktorými 

súvisia chýbajúce, falošné alebo 

zavádzajúce informácie. Odoberie 

prevádzkový interval alebo série 

prevádzkových intervalov, ak už boli 

pridelené, a/alebo odporučí, aby príslušný 

orgán uplatnil sankcie v súlade s 

vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Koordinátor ponúkne tomuto leteckému 

dopravcovi možnosť, aby predložil svoje 

výhrady. 

Odôvodnenie 

Odobrať bude možné aj jednotlivý prevádzkový interval, nielen série intervalov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Sprostredkovateľ letových plánov alebo 

koordinátor, riadiaci orgán letiska a orgány 

riadenia letovej prevádzky si vymieňajú 

všetky informácie, ktoré požadujú na 

plnenie svojich povinností, vrátane 

letových údajov a údajov o prevádzkových 

intervaloch , najmä s cieľom zabezpečiť 

uplatňovanie článku 17 . 

3. Sprostredkovateľ letových plánov alebo 

koordinátor, riadiaci orgán letiska, orgány 

riadenia letovej prevádzky a manažér siete 

si vymieňajú všetky informácie, ktoré 

požadujú na plnenie svojich povinností, 

vrátane letových údajov a údajov 

o prevádzkových intervaloch, najmä 

s cieľom zabezpečiť uplatňovanie článku 

17. 

Odôvodnenie 

Konzultovať by sa mal aj manažér siete, najmä pokiaľ ide o letové plány. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 3a. Formát a rozsah informácií 

uvedených v tomto článku sa ustanoví v 

dohodnutej celosvetovej priemyselnej 

norme. Poskytnuté informácie sa 

používajú len na účely tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Koordinačný výbor Koordinačný výbor 

1. Na koordinovanom letisku členský štát 

zabezpečí ustanovenie koordinačného 

výboru. Ten istý koordinačný výbor môže 

byť určený pre viac než jedno letisko. 

Členstvo v tomto výbore je otvorené 

prinajmenšom pre leteckých dopravcov 

používajúcich príslušné letisko (letiská), 

alebo pre ich zastupujúce organizácie, 

riadiaci orgán príslušného letiska, príslušné 

orgány riadenia letovej prevádzky, 

zástupcov všeobecného letectva 

používajúcich letisko pravidelne , 
manažéra siete, orgán na preskúmanie 

výkonnosti a národný dozorný orgán 

príslušného členského štátu . 

1. Na koordinovanom letisku členský štát 

zabezpečí ustanovenie koordinačného 

výboru. Ten istý koordinačný výbor môže 

byť určený pre viac než jedno letisko. 

Členstvo v tomto výbore je otvorené 

prinajmenšom pre leteckých dopravcov 

často používajúcich príslušné letisko 

(letiská) počas prebiehajúcej leteckej 

sezóny a pre tých, ktorí ho používali počas 

minulej sezóny a pre ich zastupujúce 

organizácie, riadiaci orgán príslušného 

letiska, príslušné orgány riadenia letovej 

prevádzky a zástupcov všeobecného 

letectva. Okrem týchto členov sa zasadnutí 

koordinačného výboru môžu iba v úlohe 

pozorovateľov bez hlasovacieho práva 

zúčastniť manažér siete, orgán na 

preskúmanie výkonnosti a národný 

dozorný orgán príslušného členského štátu. 

Koordinačný výbor môže pozvať iné 

orgány, ktoré sa priamo alebo nepriamo 

zúčastňujú na procese prideľovania 

prevádzkových intervalov, aby sa 

zúčastnili na jeho zasadnutiach v úlohe 

pozorovateľov. Na to, aby sa tieto orgány 

mohli zúčastniť na zasadnutiach, musia 
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koordinačnému výboru predložiť svoje 

poverenie aspoň sedem dní pred daným 

zasadnutím. 

Úlohou koordinačného výboru je: Úlohou koordinačného výboru je: 

(a) vypracovať návrhy alebo poskytnúť 

rady pre koordinátora a/alebo členský štát 

týkajúce sa: 

(a) vypracovať návrhy alebo poskytnúť 

rady pre koordinátora a/alebo členský štát 

týkajúce sa: 

(i) možností zvýšenia kapacity letiska 

stanovenej v súlade s článkom 3, alebo 

zvýšenia ej využitia; 

(i) možností zvýšenia kapacity letiska 

stanovenej v súlade s článkom 3, alebo 

zvýšenia ej využitia; 

(ii) koordinačných parametrov, ktoré sa 

majú stanoviť v súlade s článkom 4; 

(ii) koordinačných parametrov, ktoré sa 

majú stanoviť v súlade s článkom 4; 

(iii) metód monitorovania využívania 

pridelených prevádzkových intervalov; 

(iii) metód monitorovania využívania 

pridelených prevádzkových intervalov; 

(iv) miestnych usmernení podľa článku 9 

ods. 8; 

(iv) miestnych usmernení podľa článku 9 

ods. 8; 

(v) činiteľov ovplyvňujúcich prepravné 

podmienky prevládajúce na príslušnom 

letisku; 

(v) činiteľov ovplyvňujúcich prepravné 

podmienky prevládajúce na príslušnom 

letisku; 

(vi) vážnych problémov, s ktorými sa 

stretli noví dopravcovia v zmysle článku 9 

ods. 6; 

(vi) vážnych problémov, s ktorými sa 

stretli noví dopravcovia v zmysle článku 9 

ods. 6; 

všetkých otázok týkajúcich sa kapacity 

letiska , najmä vo vzťahu k realizácii 

Jednotného európskeho neba a fungovania 

siete ; 

všetkých otázok týkajúcich sa kapacity 

letiska , najmä vo vzťahu k realizácii 

Jednotného európskeho neba a fungovania 

siete; 

 (viii) odporúčaní týkajúcich sa účinnosti, 

nákladov a účinnosti procesu 

koordinácie; 

(b) poskytovať orgánu na preskúmanie 

výkonnosti a národnému dozornému 

orgánu stanoviská týkajúce sa spojitosti 

medzi koordinačnými parametrami a 

kľúčovými výkonnostnými ukazovateľmi, 

ktoré sa navrhujú poskytovateľom letových 

navigačných služieb, ako sa vymedzujú v 

nariadení Komisie (EÚ) č. 691/2010; 

(b) poskytovať orgánu na preskúmanie 

výkonnosti a národnému dozornému 

orgánu stanoviská týkajúce sa spojitosti 

medzi koordinačnými parametrami a 

kľúčovými výkonnostnými ukazovateľmi, 

ktoré sa navrhujú poskytovateľom letových 

navigačných služieb, ako sa vymedzujú v 

nariadení Komisie (EÚ) č. 691/2010; 

(c) robiť sprostredkovateľa medzi všetkými 

dotknutými stranami pri sťažnostiach voči 

prideľovaniu prevádzkových intervalov, 

ako je to uvedené v článku 19. 

(c) robiť sprostredkovateľa medzi všetkými 

dotknutými stranami pri sťažnostiach voči 

prideľovaniu prevádzkových intervalov, 

ako je to uvedené v článku 19. 

2. Zástupcovia členských štátov a 2. Zástupcovia členských štátov a 
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koordinátor sú pozývaní na zasadnutia 

koordinačného výboru ako pozorovatelia. 

Komisia sa na svoju žiadosť môže 

zúčastniť na týchto zasadnutiach. 

koordinátor sú pozývaní na zasadnutia 

koordinačného výboru ako pozorovatelia. 

Komisia sa na svoju žiadosť môže 

zúčastniť na týchto zasadnutiach. 

3. Koordinačný výbor vypracuje v 

písomnej forme rokovací poriadok, ktorý 

okrem iného obsahuje účasť na 

zasadaniach, voľby, častosť zasadaní a 

používaný(é) jazyk(y). 

3. Koordinačný výbor vypracuje v 

písomnej forme rokovací poriadok, ktorý 

sa okrem iného vzťahuje na účasť, voľby a 

rozhodovací proces, častosť zasadaní a 

používaný(é) jazyk(y). 

Každý člen koordinačného výboru môže 

navrhnúť miestne usmernenia, ako je 

uvedené v článku 9 ods. 8. Na žiadosť 

koordinátora koordinačný výbor 

prediskutuje navrhnuté miestne 

usmernenia . Správa z diskusie v 

koordinačnom výbore sa predloží 

dotknutému členskému štátu s informáciou 

o príslušných stanoviskách vyjadrených v 

rámci výboru. Táto správa sa postúpi 

orgánu na preskúmanie výkonnosti a 

manažérovi siete. 

Každý člen koordinačného výboru môže 

navrhnúť miestne usmernenia, ako je 

uvedené v článku 9 ods. 8. Koordinačný 

výbor prediskutuje miestne usmernenia a 

rozhodne o tom, či ich navrhne. Správa z 

diskusie v koordinačnom výbore sa 

predloží dotknutému členskému štátu s 

informáciou o príslušných stanoviskách 

vyjadrených v rámci výboru. Táto správa 

sa postúpi orgánu na preskúmanie 

výkonnosti a manažérovi siete. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Koordinátor zriadi fond, ktorý bude 

obsahovať všetky prevádzkové intervaly . 

Všetky nové kapacity prevádzkových 

intervalov stanovené podľa článku 3 ods. 3 

sa vložia do fondu. 

1. Koordinátor zriadi fond, ktorý bude 

obsahovať všetky prevádzkové intervaly, 

ktoré nie sú pridelené na základe článku 

10 ods. 2 alebo 3. Všetky nové kapacity 

prevádzkových intervalov stanovené podľa 

článku 3 ods. 3 sa vložia do fondu. Tento 

postup sa vykonáva bez toho, aby bolo 

dotknuté prepojenie medzi regionálnymi 

letiskami a uzlovými letiskami. Ak je toto 

prepojenie narušené, členský štát môže 

zasiahnuť. 

Odôvodnenie 

Podľa tohto nariadenia pozostáva fond prevádzkových intervalov zo všetkých prevádzkových 

intervalov, ktoré sa nepridelili na základe pôvodných prednostných práv alebo opätovného 

časovania. Nie je dôvod na zmenu tohto systému. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 

2 a 3 tohto nariadenia a bez toho, aby bol 

dotknutý článok 19 ods. 2 nariadenia (ES) 

č. 1008/2008, prevádzkové intervaly 

vložené do fondu sa rozdelia medzi 

žiadajúcich leteckých dopravcov. 50 % 

týchto prevádzkových intervalov sa najprv 

pridelí novým dopravcom, pokiaľ nie sú 

požiadavky nových dopravcov nižšie než 

50 %. Uprednostňovanie nových 

dopravcov sa zachováva počas celého 

plánovacieho obdobia. Koordinátor 

zaobchádza so žiadosťami nových 

dopravcov a ostatných dopravcov 

spravodlivo, v súlade s koordinačnými 

obdobiami každého plánovacieho dňa . 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 

2 a 3 tohto nariadenia a bez toho, aby bol 

dotknutý článok 19 ods. 2 nariadenia (ES) 

č. 1008/2008, prevádzkové intervaly 

vložené do fondu sa rozdelia medzi 

žiadajúcich leteckých dopravcov. 50 % 

týchto prevádzkových intervalov sa najprv 

pridelí novým dopravcom, pokiaľ nie sú 

požiadavky nových dopravcov nižšie než 

50 %. Koordinátor zaobchádza so 

žiadosťami nových dopravcov a ostatných 

dopravcov spravodlivo, v súlade s 

koordinačnými obdobiami 

každého plánovacieho dňa . 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 

ods. 2, v situácii, keď sa nemôže vyhovieť 

všetkým žiadostiam o pridelenie 

prevádzkových intervalov k spokojnosti 

príslušných leteckých dopravcov, 

uprednostnia sa obchodné letecké 

dopravné služby a najmä 

pravidelné letecké dopravné služby a 

programované nepravidelné dopravné 

služby. V prípade konkurenčných žiadostí 

v tej istej kategórii služieb sa uprednostní 

celoročná prevádzka. 

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 

ods. 2, v situácii, keď sa nemôže vyhovieť 

všetkým žiadostiam o pridelenie 

prevádzkových intervalov k spokojnosti 

príslušných leteckých dopravcov, 

uprednostnia sa všetky druhy obchodných 

leteckých dopravných služieb. V prípade 

konkurenčných žiadostí v tej istej kategórii 

služieb sa uprednostní celoročná 

prevádzka. 
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Odôvodnenie 

Vymedzenie pojmu „programované nepravidelné dopravné služby” (PNS) nie je jasné. 

Z návrhu nie je jasné, na ktorých prevádzkovateľov sa vzťahujú PNS a ktorí sú vyňatí (a teda 

nemôžu získať nárok na pôvodné práva). Takáto situácia by mohla viesť k rôznym výkladom 

koordinátora prevádzkových intervalov, čo by nebolo v záujme jednotného trhu 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

V prípade služieb prevádzkovaných 

skupinou leteckých dopravcov môže len 

jeden zúčastnený letecký dopravca 

požiadať o potrebné prevádzkové intervaly. 

Letecký dopravca prevádzkujúci takú 

službu preberá zodpovednosť za splnenie 

prevádzkových kritérií potrebných 

na získanie prednosti uvedenej v článku 10 

ods. 2. 

V prípade služieb prevádzkovaných 

skupinou leteckých dopravcov môže len 

jeden zúčastnený letecký dopravca 

požiadať o potrebné prevádzkové intervaly. 

Letecký dopravca prevádzkujúci takúto 

službu prevezme zodpovednosť za splnenie 

prevádzkových kritérií potrebných 

na zachovanie pôvodného prednostného 

práva uvedeného v článku 10 ods. 2. 

Odôvodnenie 

Nie je dôvod na použitie slova prednosť, pretože článok 10 sa týka pôvodných intervalov 

a pôvodné prednostné právo je celosvetovo používaný a akceptovaný termín. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

8. Koordinátor zohľadní doplňujúce 

usmernenia stanovené leteckým 

dopravným odvetvím v celosvetovom 

rámci alebo v rámci Únie , ako aj miestne 

usmernenia navrhnuté koordinačným 

výborom a schválené členským štátom 

alebo ktorýmkoľvek iným príslušným 

orgánom zodpovedným za dané letisko za 

predpokladu, že tieto usmernenia nemajú 

vplyv na nezávislé postavenie 

koordinátora, sú v súlade s právom Únie, 

8. Koordinátor zohľadní doplňujúce 

usmernenia stanovené leteckým 

dopravným odvetvím v celosvetovom 

rámci alebo v rámci Únie, ako aj miestne 

usmernenia navrhnuté koordinačným 

výborom a schválené členským štátom 

alebo ktorýmkoľvek iným príslušným 

orgánom zodpovedným za dané letisko za 

predpokladu, že tieto usmernenia nemajú 

vplyv na nezávislé postavenie 

koordinátora, sú v súlade s právom Únie, 
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sú zamerané na zvýšenie efektívneho 

využitia kapacity letísk a boli vopred 

oznámené Komisii a boli ňou schválené . 

sú zamerané na zvýšenie efektívneho 

využitia kapacity letísk. 

Miestne usmernenia sa môžu týkať len 

monitorovania využívania pridelených 

prevádzkových intervalov alebo zmeny 

definície série prevádzkových intervalov 

na skrátenie jej dĺžky na menej ako 10 

prevádzkových intervalov na zimné 

plánovacie obdobie alebo na menej ako 15 

prevádzkových intervalov na letné 

plánovacie obdobie, avšak v žiadnom 

prípade nie na menej ako 5 

prevádzkových intervalov. Skrátenie dĺžky 

série prevádzkových intervalov sa 

uplatňuje len na letiskách, na ktorých má 

dopyt po leteckej doprave výrazne sezónny 

charakter. 

Miestne pravidlá sa týkajú prideľovania 

a monitorovania prevádzkových 

intervalov. Môžu sa uplatňovať len vtedy, 

ak je možné dokázať, že letisko dosahuje 

alarmujúcu úroveň preťaženia a že 

zlepšenie výkonu alebo kapacity možno 

preto dosiahnuť iba pravidlami, ktoré sa 

uplatňujú miestne. Tieto pravidlá musia 

byť transparentné a nediskriminačné. 

Miestne pravidlá musia byť dohodnuté 

a odhlasované v koordinačnom výbore so 

súhlasom všetkých zainteresovaných 

strán, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3. 

Odôvodnenie 

Miestne pravidlá naozaj existujú, a sú dôležité, aby sa zohľadnili osobitné/miestne okolnosti 

na konkrétnom letisku (napr. životné prostredie, dostupnosť, zemepisná rôznorodosť, osobitné 

poveternostné podmienky). Tieto pravidlá sa však môžu uplatňovať len za konkrétnych 

podmienok a po dohode všetkých zainteresovaných strán, aby sa zabránilo ich zneužívaniu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Série prevádzkových intervalov sa 

prideľujú z fondu prevádzkových 

intervalov žiadajúcim dopravcom ako 

povolenia na používanie infraštruktúry 

letiska na účely pristátia a vzletu v 

požadovanom plánovacom období, po 

uplynutí ktorého sa musia vrátiť do fondu 

prevádzkových intervalov zriadeného v 

súlade s ustanoveniami článku 9. 

1. Série prevádzkových intervalov 

prideľuje koordinátor s čo najväčšou 

transparentnosťou a spravodlivosťou z 

fondu prevádzkových intervalov 

žiadajúcim dopravcom ako povolenia na 

používanie infraštruktúry letiska na účely 

pristátia a vzletu v požadovanom 

plánovacom období, po uplynutí ktorého sa 

musia vrátiť do fondu prevádzkových 

intervalov zriadeného v súlade s 

ustanoveniami článku 9. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – úvodné slová 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Bez toho, aby boli dotknuté články 7, 

12, 13 a 17, príslušný letecký dopravca má 

pri prideľovaní tej istej série v 

nasledujúcom ekvivalentnom plánovacom 

období prednosť, ak tento letecký 

dopravca o pridelenie požiada v lehote 

uvedenej v článku 7 ods. 1, pokiaľ sú 

splnené tieto podmienky: 

2. Bez toho, aby boli dotknuté články 7 a 

12, sa príslušnému leteckému dopravcovi 
udelí pri prideľovaní tej istej série v 

nasledujúcom ekvivalentnom plánovacom 

období pôvodné prednostné právo, ak 

tento letecký dopravca o pridelenie požiada 

v lehote uvedenej v článku 7 ods. 1, pokiaľ 

sú splnené tieto podmienky: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(a) sériu prevádzkových intervalov 

využil tento letecký dopravca na 

prevádzku pravidelných a 

programovaných nepravidelných 

leteckých dopravných služieb a 

(a) sériu prevádzkových intervalov 

využil tento letecký dopravca a 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(b) tento letecký dopravca môže k 

spokojnosti koordinátora preukázať, že 

sériu príslušných prevádzkových intervalov 

využil tento letecký dopravca s povolením 

koordinátora na aspoň 85 % času v 

priebehu plánovacieho obdobia, na ktoré 

mu bola pridelená. 

(b) tento letecký dopravca môže k 

spokojnosti koordinátora preukázať, že 

sériu príslušných prevádzkových intervalov 

využil tento letecký dopravca s povolením 

koordinátora na aspoň 80 % času v 

priebehu plánovacieho obdobia, na ktoré 

mu bola pridelená. 
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Odôvodnenie 

Zvýšenie hranice využívania sérií prevádzkových intervalov na 85 % sa zdá prehnané 

a nepredstavuje primeranú odpoveď na problémy s preťažením. Takáto miera by tiež viedla 

prepravcov k prázdnym letom, aby nestratili svoje prevádzkové intervaly, čo je sotva v súlade 

s vrcholnou potrebou riešiť environmentálny dosah tohto druhu dopravy. Nie sú teda s ňou 

spojené žiadne hospodárske ani environmentálne prínosy. Pravidlo 80/20 % v prípade miery 

využitia sérií prevádzkových intervalov by sa preto malo zachovať. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. Nepravidelná letecká doprava 

prispieva k regionálnej súdržnosti a 

konkurencieschopnosti. Ak leteckí 

prepravcovia pravidelne využívali 

prevádzkové intervaly na takúto dopravu 

na letisku, ktoré spadá do rozsahu 

pôsobnosti tohto nariadenia, aj keď sa 

tieto prevádzkové intervaly nie vždy týkajú 

rovnakých tratí, prioritná pozornosť sa 

venuje žiadostiam o pokračujúce 

využívanie týchto prevádzkových 

intervalov. 

Odôvodnenie 

Nepravidelná letecká doprava zohráva úlohu pri zabezpečení spojení do a z menej 

dostupných regiónov v Európe, a tým prispieva k ich rozvoju. Takéto regióny majú často len 

málo pravidelných spojov. Pozitívny príspevok leteckej dopravy si teda zaslúži uznanie, 

prevádzkové intervaly, ktoré sa pravidelne využívali na takéto lety, by sa podobne ako iné 

prevádzkové intervaly mali využívať 80 % času na to, aby s nimi koordinátori prednostne 

zachádzali. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Nové časovanie série prevádzkových 

intervalov pred pridelením zostávajúcich 

3. Nové časovanie série prevádzkových 

intervalov pred pridelením zostávajúcich 
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prevádzkových intervalov z fondu 

uvedeného v článku 9 iným žiadajúcim 

leteckým dopravcom sa akceptuje len z 

prevádzkových dôvodov, ako sú napríklad 

zmeny týkajúce sa typu použitého lietadla 

alebo trate prevádzkovanej leteckým 

dopravcom . Stane sa účinným len potom, 

ako ho výslovne potvrdí koordinátor. 

prevádzkových intervalov z fondu 

uvedeného v článku 9 iným žiadajúcim 

leteckým dopravcom sa akceptuje len z 

prevádzkových dôvodov, ako sú napríklad 

zmeny týkajúce sa typu použitého lietadla 

alebo trate prevádzkovanej leteckým 

dopravcom . Stane sa účinným len potom, 

ako ho výslovne potvrdí koordinátor, alebo 

v prípade prevádzkových intervalov, ktoré 

boli pôvodne pridelené novým subjektom 

v zmysle článku 2, ak je časovanie 

prevádzkových intervalov takýchto 

žiadajúcich leteckých dopravcov lepšie 

než pôvodne požadované časovanie 

prevádzkových intervalov. Stane sa 

účinným len potom, ako ho výslovne 

potvrdí koordinátor. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 4 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Prevádzkové intervaly, ktoré pripadnú na 

dni štátneho sviatku, sa začlenia do série 

na nasledujúcu sezónu, pričom nie je 

potrebné odôvodňovať ich nevyužitie. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Toto by nemal byť platný dôvod na zrušenie pravidla o využívaní alebo strate na úkor letiska. 

V praxi by toto ustanovenie nebolo možné vykonávať, pretože sviatky sa v Európe odlišujú. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná veta 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Ak nemôže byť preukázané 85 % využitie 

série prevádzkových intervalov, prednosť 

uvedená v odseku 2 sa neudeľuje , pokiaľ 

jej nevyužitie nemôže byť zdôvodnené na 

Ak nemôže byť preukázané 80 % využitie 

série prevádzkových intervalov, pôvodné 

prednostné právo uvedené v odseku 2 sa 

neudeľuje, pokiaľ jeho nevyužitie nemôže 
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základe ktoréhokoľvek z týchto dôvodov: byť zdôvodnené na základe ktoréhokoľvek 

z týchto dôvodov: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1 - písmeno a – bod iii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(iii) vážnemu narušeniu letovej prevádzky 

na príslušných letiskách vrátane tých sérií 

prevádzkových intervalov na iných 

letiskách Únie vzťahujúcich sa na trate, na 

ktoré malo vplyv takéto narušenie počas 

podstatnej časti relevantného plánovacieho 

obdobia; 

(iii) vážnemu narušeniu letovej prevádzky 

na príslušných letiskách vrátane tých sérií 

prevádzkových intervalov na iných 

letiskách vzťahujúcich sa na trate, na ktoré 

malo vplyv takéto narušenie počas 

podstatnej časti relevantného plánovacieho 

obdobia; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(c) vážne finančné straty príslušného 

leteckého dopravcu Únie , výsledkom 

ktorých je udelenie dočasnej licencie 

licenčnými orgánmi v súvislosti s 

finančnou reorganizáciou leteckého 

dopravcu v súlade s článkom s článkom 9 

ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008; 

(c) vážne finančné straty príslušného 

leteckého dopravcu, výsledkom ktorých je 

udelenie dočasnej licencie licenčnými 

orgánmi v súvislosti s finančnou 

reorganizáciou leteckého dopravcu v 

súlade s článkom s článkom 9 ods. 1 

nariadenia (ES) č. 1008/2008; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

7. Ak podmienky uvedené v ods. 2 písm. a) 

a b) nie sú splnené, Komisia môže i tak 

rozhodnúť, že sa leteckým dopravcom 

poskytne na nasledujúce plánovacie 

obdobie prednosť pri prideľovaní tých 

7. Ak podmienky uvedené v ods. 2 písm. a) 

a b) nie sú splnené, Komisia po konzultácii 

s rôznymi partnermi môže i tak rozhodnúť, 

že sa leteckým dopravcom zachová na 

nasledujúce plánovacie obdobie pôvodné 
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istých sérií, ak na to existujú vážne a 

naliehavé dôvody súvisiace s výnimočnými 

udalosťami, ktoré si vyžadujú, aby sa na 

týchto letiskách koherentne dodržiavali 

opatrenia, ktoré treba prijať. Komisia 

prijme potrebné opatrenia, ktorých 

uplatňovanie neprekračuje trvanie jedného 

plánovacieho obdobia. Prijme bezodkladne 

uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s 

postupom uvedeným v článku 16 ods. 3. 

prednostné právo pri prideľovaní tých 

istých sérií, ak na to existujú vážne a 

naliehavé dôvody súvisiace s výnimočnými 

udalosťami, ktoré si vyžadujú, aby sa na 

týchto letiskách koherentne dodržiavali 

opatrenia, ktoré treba prijať. Komisia do 

jedného mesiaca od žiadosti dotknutého 

členského štátu alebo letiska prijme 

potrebné opatrenia, ktorých uplatňovanie 

neprekračuje trvanie jedného plánovacieho 

obdobia. Prijme bezodkladne uplatniteľné 

vykonávacie akty v súlade s postupom 

uvedeným v článku 16 ods. 3. Opatrenia 

prijaté Komisiou sa môžu odlišovať podľa 

členského štátu, letiska alebo druhu 

služby leteckej spoločnosti, ktorých sa 

týka mimoriadna udalosť. 

Odôvodnenie 

Zdá sa, že zmiernenie pravidla 80–20 je dostatočným opatrením na riešenie mimoriadnych 

udalostí. Malo by sa však špecifikovať, že opatrenia sa môžu uplatňovať na daný región len 

dočasne. Nemali by mať nevyhnutne celoplošný účinok v celej Európe. Je preto nutná určitá 

flexibilita. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Článok 11 vypúšťa sa 

Rezervovanie prevádzkových intervalov  

1. Riadiaci orgán koordinovaného letiska 

môže rozhodnúť o použití systému 

letiskových poplatkov s cieľom odradiť 

leteckých dopravcov od neskorého 

vracania prevádzkových intervalov do 

fondu uvedeného v článku 9 a zaviazať 

ich k zodpovednosti za nevyužitie 

rezervovanej letiskovej infraštruktúry. 

Dodržiavajú sa tieto zásady: 

 

(a) pred prijatím tohto rozhodnutia sa 

dodrží postup uvedený v článku 6 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 
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2009/12/ES. Uskutoční sa aj konzultácia s 

koordinátorom. V prípade 

koordinovaných letísk, na ktoré sa 

nevzťahuje článok 1 ods. 2 smernice 

2009/12/ES, uskutoční riadiaci orgán 

letiska konzultácie s koordinačným 

výborom a koordinátorom; 

(b) toto rozhodnutie nemá vplyv na 

nediskriminačný a transparentný 

charakter procesu prideľovania 

prevádzkových intervalov a systému 

letiskových poplatkov; 

 

(c) toto rozhodnutie neodrádza leteckých 

dopravcov od ich vstupu na trh alebo 

rozvoja služieb a obmedzuje sa na 

pokrytie nákladov, ktoré vznikli letiskám 

na rezervovanie letiskovej kapacity 

zodpovedajúcej prevádzkovým intervalom, 

ktoré zostali nevyužité; 

 

(d) zodpovednosť za nevyužitie 

rezervovanej letiskovej infraštruktúry 

nevzniká v prípade prevádzkových 

intervalov, ktoré boli pridelené, avšak 

vrátené do fondu pred 31. januárom na 

nasledujúce letné plánovacie obdobie 

alebo pred 31. augustom na nasledujúce 

zimné plánovacie obdobie, prevádzkových 

intervalov, ktoré pripadajú na dni 

štátneho sviatku a boli vrátené do fondu 

pred tými istými dátumami, ako aj 

prevádzkových intervalov, ktorých 

nevyužitie možno odôvodniť na základe 

článku 10 ods. 5; 

 

(e) toto rozhodnutie sa oznámi 

koordinátorovi, zainteresovaným stranám 

a Komisii aspoň šesť mesiacov pred 

začiatkom príslušného plánovacieho 

obdobia. 

 

2. Koordinátor oznámi riadiacemu orgánu 

letiska všetky informácie umožňujúce 

realizáciu rozhodnutia uvedeného v 

prvom odseku. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  63 
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Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Keď boli uložené záväzky služieb vo 

verejnom záujme na trati v súlade s 

článkom 16 nariadenia (ES) č. 1008/2008, 

členský štát si môže rezervovať na 

koordinovanom letisku prevádzkové 

intervaly požadované na plánovanú 

prevádzku na uvedenej trati. Ak nie 

sú rezervované prevádzkové intervaly na 

príslušnej trati využité, môžu byť 

poskytnuté k dispozícii ktorémukoľvek 

inému leteckému dopravcovi, ktorý má 

záujem o prevádzkovanie trate v súlade so 

záväzkami služieb vo verejnom záujme s 

výhradou odseku 2. Ak nemá žiadny 

letecký dopravca záujem o 

prevádzkovanie tejto trate a príslušný 

členský štát nevypíše verejnú súťaž podľa 

článku 16 ods. 10, článku 17 ods. 3 až 7 a 

článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 

1008/2008, prevádzkové intervaly sa 

rezervujú buď pre inú trať podliehajúcu 

záväzkom služieb vo verejnom záujme, 

alebo sa vrátia do fondu. 

1. Keď boli uložené záväzky služieb vo 

verejnom záujme na trati v súlade s 

článkom 16 nariadenia (ES) č. 1008/2008, 

členský štát si rezervuje na koordinovanom 

letisku prevádzkové intervaly požadované 

na plánovanú prevádzku na uvedenej trati. 

Ak nie sú rezervované prevádzkové 

intervaly na príslušnej trati využité, môžu 

byť poskytnuté k dispozícii ktorémukoľvek 

inému leteckému dopravcovi, ktorý má 

záujem o prevádzkovanie trate v súlade so 

záväzkami služieb vo verejnom záujme s 

výhradou odseku 2. Ak nemá žiadny 

letecký dopravca záujem o 

prevádzkovanie tejto trate a príslušný 

členský štát nevypíše verejnú súťaž podľa 

článku 16 ods. 10, článku 17 ods. 3 až 7 a 

článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 

1008/2008, prevádzkové intervaly sa 

rezervujú buď pre inú trať podliehajúcu 

záväzkom služieb vo verejnom záujme, 

alebo sa vrátia do fondu. Prevádzkové 

intervaly sa vrátia do fondu, ak sa 

nevyužívajú, po uplynutí obdobia v 

maximálnej dĺžke šiestich mesiacov. Ak už 

trať nespĺňa požiadavky na rezerváciu 

prevádzkového intervalu z dôvodov 

záväzkov služby vo verejnom záujme, 

prevádzkové intervaly sa buď rezervujú 

pre inú trať podliehajúcu záväzkom 

služby vo verejnom záujme, alebo zostanú 

leteckému dopravcovi, ktorý ich využíval, 

ak bola splnená požiadavka ustanovená v 

článku 10 ods.2 pre túto sériu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 13 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Presuny a výmeny prevádzkových 

intervalov 

Presuny a výmeny prevádzkových 

intervalov 

1. Prevádzkové intervaly môžu byť: 1. Prevádzkové intervaly môžu byť: 

(a) presunuté leteckým dopravcom z jednej 

trate alebo typu služby na inú trať alebo typ 

služby, ktoré tento dopravca prevádzkuje ; 

(a) presunuté leteckým dopravcom alebo 

medzi leteckými dopravcami v rámci 

konzorcia z jednej trate alebo typu služby 

na inú trať alebo typ služby, ktoré tento 

dopravca prevádzkuje; 

(b) presunuté medzi dvomi leteckými 

dopravcami, s peňažnou alebo inou 

náhradou alebo bez náhrady; 

(b) presunuté medzi dvomi leteckými 

dopravcami, s peňažnou alebo inou 

náhradou alebo bez náhrady; 

(c) vymenené jeden za jeden medzi 

leteckými dopravcami s peňažnou alebo 

inou náhradou alebo bez náhrady . 

(c) vymenené jeden za jeden medzi 

leteckými dopravcami s peňažnou alebo 

inou náhradou alebo bez náhrady . 

Prevádzkové intervaly, ktoré sa práve 

pridelili leteckým dopravcom na určité 

plánovacie obdobie, sa neprenesú ani 

nevymenia za náhradu alebo peňažný zisk 

najmenej do konca jedného 

ekvivalentného plánovacieho obdobia. 

2. Členský štát zavedie transparentný 

rámec umožňujúci kontakty medzi 

leteckými dopravcami, ktorí majú záujem o 

presuny alebo výmeny prevádzkových 

intervalov v súlade s právom Únie. 

2. Koordinátor zavedie transparentný 

rámec umožňujúci kontakty medzi 

leteckými dopravcami, ktorí majú záujem o 

presuny alebo výmeny prevádzkových 

intervalov v súlade s právom Únie. 

Presuny alebo výmeny uvedené v odseku 1 

sa oznámia koordinátorovi a nadobudnú 

účinnosť až potom, čo ich koordinátor 

výslovne potvrdí. Koordinátor odmietne 

potvrdiť presuny alebo výmeny, ak nie sú v 

súlade s požiadavkami tohto nariadenia a 

ak nie je koordinátor ubezpečený o tom, 

že: 

Presuny alebo výmeny uvedené v odseku 1 

sa oznámia koordinátorovi a nadobudnú 

účinnosť až potom, čo ich koordinátor 

výslovne potvrdí. Koordinátor odmietne 

potvrdiť presuny alebo výmeny, ak nie sú v 

súlade s požiadavkami tohto nariadenia a 

ak nie je koordinátor ubezpečený o tom, 

že: 

(a) nie je dotknutá prevádzka letiska, berúc 

do úvahy všetky technické, prevádzkové , 

výkonnostné a environmentálne 

obmedzenia; 

(a) nie je dotknutá prevádzka letiska, berúc 

do úvahy všetky technické, prevádzkové , 

výkonnostné a environmentálne 

obmedzenia; 

 (aa) nie je dotknuté prepojenie medzi 

regionálnymi letiskami a uzlovými 

letiskami ani prístup k nekoordinovaným 

letiskám; 
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(b) sú rešpektované obmedzenia uložené 

podľa článku 12; 

(b) sú rešpektované obmedzenia uložené 

podľa článku 12; 

(c) presun prevádzkových intervalov 

nespadá do rozsahu pôsobnosti odseku 

3 tohto článku . 

(c) presun prevádzkových intervalov 

nespadá do rozsahu pôsobnosti odseku 

3 tohto článku . 

V prípade presunov alebo výmen 

uvedených v ods. 1 písm. b) a c) oznamujú 

leteckí dopravcovia koordinátorovi 

podrobnosti o prípadnej peňažnej alebo 

inej náhrade. Presuny alebo výmeny 

nemôžu podliehať podmienkam, ktoré by 

leteckému dopravcovi, ktorý chce získať 

prevádzkové intervaly, obmedzovali 

možnosť konkurovať leteckému 

dopravcovi, ktorý tieto prevádzkové 

intervaly prevádza alebo vymieňa. 

V prípade presunov alebo výmen 

uvedených v ods. 1 písm. b) a c) oznamujú 

leteckí dopravcovia koordinátorovi 

podrobnosti o prípadnej peňažnej alebo 

inej náhrade. Podrobnosti o náhrade v 

súvislosti s presunom alebo výmenou sa 

zahrnú do správy o činnosti uvedenej v 

článku 6 ods. 1 a koordinátor ich smie 

poskytnúť len členskému štátu, v ktorom 

sa nachádza dané letisko, Komisii a 

všetkým stranám zúčastneným na 

financovaní koordinátora. Presuny alebo 

výmeny nepodliehajú reštriktívnym 

podmienkam, ktoré by leteckému 

dopravcovi, ktorý chce získať prevádzkové 

intervaly, obmedzovali možnosť vstúpiť 

do hospodárskej súťaže s leteckým 

dopravcom, ktorý tieto prevádzkové 

intervaly prevádza alebo vymieňa. 

3. Prevádzkové intervaly pridelené novému 

dopravcovi v zmysle článku 2 ods. 2 sa 

nesmú presúvať podľa ods. 1 písm. b) 

tohto článku počas dvoch ekvivalentných 

plánovacích období, s výnimkou zákonne 

oprávneného prevzatia činností podniku v 

konkurze. 

3. Prevádzkové intervaly pridelené novému 

dopravcovi v zmysle článku 2 ods. 2 sa 

podľa ods. 1 písm. b) tohto 

článku nepresúvajú počas dvoch 

ekvivalentných plánovacích období, s 

výnimkou zákonne oprávneného prevzatia 

činností podniku v konkurze. 

Prevádzkové intervaly pridelené novému 

subjektu v zmysle článku 2 ods. 2 písm. b) 

sa nesmú presúvať na inú trať podľa ods. 

1 písm. a) tohto článku počas dvoch 

ekvivalentných plánovacích období, pokiaľ 

by sa s novým dopravcom nezaobchádzalo 

s rovnakou prioritou na novej trati ako na 

pôvodnej trati. 

Prevádzkové intervaly pridelené novému 

subjektu v zmysle článku 2 ods. 2 písm. b) 

sa nepresúvajú na inú trať podľa ods. 1 

písm. a) tohto článku počas dvoch 

ekvivalentných plánovacích období, pokiaľ 

by sa s novým dopravcom nezaobchádzalo 

s rovnakou prioritou na novej trati ako na 

pôvodnej trati. 

Prevádzkové intervaly pridelené novému 

subjektu v zmysle článku 2 ods. 2 sa 

nemôžu vymieňať podľa ods. 1 písm. c) 

tohto článku počas dvoch ekvivalentných 

plánovacích období s výnimkou prípadu, 

keď sa zlepší časovanie prevádzkových 

intervalov pre tieto služby vo vzťahu k 

Prevádzkové intervaly pridelené novému 

subjektu v zmysle článku 2 ods. 2 sa 

nemôžu vymieňať podľa ods. 1 písm. c) 

tohto článku počas dvoch ekvivalentných 

plánovacích období s výnimkou prípadu, 

keď sa zlepší časovanie prevádzkových 

intervalov pre tieto služby vo vzťahu k 
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pôvodne požadovanému časovaniu. pôvodne požadovanému časovaniu. 

 Členské štáty môžu prijať opatrenia 

s cieľom prideliť časť výnosov 

pochádzajúcich z obchodovania s 

prevádzkovými intervalmi do fondu s 

cieľom pokryť náklady týkajúce sa 

rozvoja letiskovej infraštruktúry 

a optimalizácie príslušných služieb. V 

záujme úplnej transparentnosti tento fond 

vymedzí a schváli nezávislý dozorný 

orgán, ako sa uvádza v smernici 

2009/12/ES. Fond sa musí vždy riadiť 

takým spôsobom, aby sa zabezpečilo 

dodržiavanie zásad oddeleného 

účtovníctva s cieľom stanoviť výšku 

finančných prostriedkov, ktoré sa z fondu 

prideľujú každému letisku. Výnosy 

pochádzajúce z obchodovania s 

prevádzkovými intervalmi na jednom 

letisku sa opätovne investujú na tom istom 

letisku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 3 ods. 3 in fine sa 

udeľuje Komisii na neurčité obdobie, a to 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia. 

2. Delegovanie právomoci uvedené v 

článku 3 ods. 3 sa udeľuje Komisii na 

obdobie piatich rokov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

Komisia predloží správu týkajúcu sa 

delegovania právomoci najneskôr deväť 

mesiacov pred uplynutím tohto 

päťročného obdobia. Delegovanie 

právomoci sa automaticky predlžuje na 

rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 

parlament alebo Rada nevznesú voči 

takémuto predĺženiu námietku najneskôr 

tri mesiace pred koncom každého 

obdobia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  66 
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Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Keď letecký dopravca predloží letový 

plán, tento plán musí obsahovať odkaz na 

pridelený prevádzkový interval. Manažér 

siete odmietne letový plán leteckých 

dopravcov , ak letecký dopravca zamýšľa 

pristáť na koordinovanom letisku alebo z 

neho vzlietnuť počas koordinovaného 

obdobia bez toho, aby mu koordinátor 

pridelil prevádzkový interval. Má sa za to, 

že prevádzkovatelia leteckej služby pre 

obchodníkov nedisponujú prevádzkovým 

intervalom, ak musia vykonávať prevádzku 

mimo času určeného podľa prevádzkového 

intervalu a ak meškanie nespôsobili letové 

navigačné služby. 

1. Keď letecký dopravca predloží letový 

plán, tento plán musí obsahovať odkaz na 

pridelený prevádzkový interval. Manažér 

siete môže po vypočutí príslušného 

leteckého dopravcu odmietnuť letový plán 

leteckého dopravcu, ak letecký dopravca 

zamýšľa pristáť na koordinovanom letisku 

alebo z neho vzlietnuť počas 

koordinovaného obdobia bez toho, aby mu 

koordinátor pridelil prevádzkový interval. 

Má sa za to, že prevádzkovatelia leteckej 

služby pre obchodníkov nedisponujú 

prevádzkovým intervalom, ak musia 

vykonávať prevádzku mimo času určeného 

podľa prevádzkového intervalu a ak 

meškanie nespôsobili letové navigačné 

služby. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Leteckí dopravcovia, ktorí 

opakovane alebo úmyselne prevádzkujú 

letecké služby v čase značne sa líšiacom od 

prevádzkových intervalov pridelených ako 

časť série prevádzkových intervalov alebo 

využívajú prevádzkové intervaly podstatne 

rozdielnym spôsobom, než je uvedené v 

čase prideľovania , strácajú prednosť 

podľa článku 10 ods. 2. Koordinátor môže 

rozhodnúť, že odoberie tomuto leteckému 

dopravcovi príslušnú sériu prevádzkových 

intervalov na zvyšok plánovacieho obdobia 

a vloží ich do fondu potom, čo vypočul 

príslušného leteckého dopravcu a dal mu 

jednorazovú výstrahu. Ak letecký dopravca 

požiada o rovnocenné prevádzkové 

intervaly, koordinátor nie je povinný ich 

Leteckí dopravcovia, ktorí opakovane a 

úmyselne prevádzkujú letecké služby v 

čase značne sa líšiacom od prevádzkových 

intervalov pridelených ako časť série 

prevádzkových intervalov alebo využívajú 

prevádzkové intervaly podstatne 

rozdielnym spôsobom, než je uvedené v 

čase prideľovania, a tým spôsobia ujmu 

letisku alebo letovej prevádzke, alebo 

spoločnosti pôsobiace vo všeobecnom 

letectve/obchodnom letectve, ktoré 

úmyselne prevádzkujú uvedené letecké 

služby, strácajú pôvodné prednostné právo 

podľa článku 10 ods. 2. Koordinátor môže 

rozhodnúť, že odoberie tomuto leteckému 

dopravcovi príslušnú sériu prevádzkových 

intervalov na zvyšok plánovacieho obdobia 
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prideliť. a vloží ich do fondu potom, čo vypočul 

príslušného leteckého dopravcu a dal mu 

jednorazovú výstrahu. Ak letecký dopravca 

potom požiada o rovnocenné prevádzkové 

intervaly, koordinátor nie je povinný ich 

prideliť. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Členské štáty zabezpečia, aby existovali 

a aby sa uplatňovali účinné, primerané a 

odradzujúce sankcie v prípade 

3. Členské štáty zavedú systém účinných, 

primeraných a odradzujúcich sankcií v 

prípade 

opakovanej alebo úmyselnej prevádzky 

letových služieb bez zodpovedajúceho 

prevádzkového intervalu alebo v časoch, 

ktoré sa podstatne líšia od pridelených 

prevádzkových intervalov, alebo 

využívania prevádzkových intervalov 

podstatne rozdielnym spôsobom, než je 

uvedené v čase prideľovania; 

leteckých dopravcov alebo spoločností 

pôsobiacich vo všeobecnom 

letectve/obchodnom letectve, ktoré 

úmyselne prevádzkujú letecké služby bez 

zodpovedajúceho prevádzkového intervalu 

alebo v časoch, ktoré sa podstatne líšia od 

pridelených prevádzkových intervalov, 

alebo využívania prevádzkových intervalov 

podstatne rozdielnym spôsobom, než je 

uvedené v čase prideľovania; 

vrátenia prevádzkových intervalov po 31. 

januári na nasledujúcu letnú sezónu 

alebo po 31. auguste na nasledujúcu 

zimnú sezónu alebo zachovania 

nevyužitých prevádzkových intervalov, 

pričom sankcia musí zohľadňovať 

prípadné použitie mechanizmu uvedeného 

v článku 11; 

 

odmietnutia oznámiť koordinátorovi alebo 

sprostredkovateľovi letových plánov 

informácie stanovené v článkoch 7 a 13 

alebo v prípade oznámenia nesprávnych 

alebo zavádzajúcich informácií. 

odmietnutia oznámiť koordinátorovi alebo 

sprostredkovateľovi letových plánov 

informácie stanovené v článkoch 7 a 13 

alebo v prípade oznámenia nesprávnych 

alebo zavádzajúcich informácií. 

Koordinátor bude o uplatnení týchto 

sankcií riadne informovaný. 

Koordinátor bude o uplatnení týchto 

sankcií riadne informovaný. Členské štáty 

oznámia Komisii, aký systém sankcií 

uplatnili podľa tohto odseku. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 3a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  3a. Členské štáty taktiež zabezpečia, že 

riadiaci orgán koordinovaného letiska 

zavedie a uplatňuje účinné, primerané a 

odradzujúce sankcie v prípade vrátenia 

prevádzkových intervalov po tom, ako sa 

schváli základný pôvodný termín na 

nasledujúcu zimnú alebo letnú sezónu, 

alebo v prípade zachovania nevyužitých 

prevádzkových intervalov s cieľom 

odradiť leteckých dopravcov od 

neskorého vracania prevádzkových 

intervalov do fondu uvedeného v článku 9 

a zaviazať ich k zodpovednosti za 

nevyužitie rezervovanej letiskovej 

infraštruktúry. V tejto súvislosti sa 

dodržiavajú tieto zásady: .  

 (a) pred uložením sankcií v zmysle tohto 

odseku sa uplatní postup ustanovený v 

článku 6 smernice 2009/12/ES. Uskutoční 

sa aj konzultácia s koordinátorom. V 

prípade koordinovaných letísk, na ktoré 

sa nevzťahuje článok 1 ods. 2 smernice 

2009/12/ES, uskutoční riadiaci orgán 

letiska konzultácie s koordinačným 

výborom a koordinátorom; 

 (b) tieto sankcie nemajú vplyv na 

nediskriminačný a transparentný 

charakter procesu prideľovania 

prevádzkových intervalov a systému 

letiskových poplatkov; 

 (c) tieto sankcie neodrádzajú leteckých 

dopravcov od rozvoja služieb alebo od 

vstupu na trh; 

 (d) leteckým dopravcom nevzniká 

zodpovednosť za nevyužitie rezervovanej 

letiskovej infraštruktúry: 

 – v prípade prevádzkových intervalov, 

ktoré boli pridelené, avšak vrátené do 

fondu pred 31. januárom na nasledujúce 
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letné plánovacie obdobie alebo pred 31. 

augustom na nasledujúce zimné 

plánovacie obdobie, 

 – v prípade prevádzkových intervalov, 

ktoré pripadnú na dni štátneho sviatku a 

ktoré sa vrátia do fondu pred 31. 

januárom na nasledujúce letné 

plánovacie obdobie alebo pred 31. 

augustom na nasledujúce zimné 

plánovacie obdobie, a  

 – v prípade prevádzkových intervalov, 

ktorých nevyužitie možno odôvodniť na 

základe článku 10 ods. 5; 

 (e)  tieto sankcie sa oznámia 

koordinátorovi, zainteresovaným stranám 

a Komisii aspoň šesť mesiacov pred 

začiatkom príslušného plánovacieho 

obdobia; 

 (f) systém sankcií je z hľadiska výnosu 

pre riadiace orgány letiska neutrálny 

a jeho účelom je výlučne zvýšiť účinnosť 

prideľovania prevádzkových intervalov. 

 Koordinátor oznámi riadiacemu orgánu 

letiska všetky informácie umožňujúce 

realizáciu tohto odseku. 

 Členské štáty tieto sankcie zavedú 

najneskôr do roka od prijatia tohto 

nariadenia. Náležite o tom informujú 

Komisiu, ktorá zhodnotí účinnosť daných 

sankcií. Ak sa prostredníctvom 

monitorovania prevádzkových intervalov 

alebo inak zistí možné porušenie odseku 2 

alebo 3, písomne sa skontaktuje príslušný 

letecký dopravca a poskytnú sa mu 

podrobné informácie o údajnom porušení 

so žiadosťou o informácie o leteckej 

službe alebo príslušnom prevádzkovom 

intervale. Ak je potrebná finančná 

sankcia, uplatní sa na každé jednotlivé 

nedodržanie súladu s odsekom 2 alebo 3 

zo strany leteckého prepravcu, a príslušný 

členský štát vopred stanoví jej minimálnu 

výšku. Viacnásobné porušenia môžu viesť 

k uloženiu niekoľkých finančných sankcií 

a môžu spôsobiť napríklad 
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zdvojnásobenie finančnej sankcie za 

každé ďalšie porušenie. Koordinátor bude 

o uložení týchto sankcií riadne 

informovaný. Koordinátor zverejní 

rozhodnutie o uložení finančných sankcií. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 4 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 

5, ak letecký dopravca nemôže 

dosiahnuť 85 % využitie stanovené v 

článku 10 ods. 2, koordinátor môže 

rozhodnúť, že tomuto leteckému 

dopravcovi odoberie príslušnú sériu 

prevádzkových intervalov na zvyšok 

plánovacieho obdobia a vloží ich do fondu 

potom, čo vypočul príslušného leteckého 

dopravcu. 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 

5, ak letecký dopravca nemôže 

dosiahnuť 80 % využitie stanovené v 

článku 10 ods. 2, koordinátor môže 

rozhodnúť, že tomuto leteckému 

dopravcovi odoberie príslušnú sériu 

prevádzkových intervalov na zvyšok 

plánovacieho obdobia a vloží ich do fondu 

potom, čo vypočul príslušného leteckého 

dopravcu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 4 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 

5, ak po vyhradenom čase 

zodpovedajúcom 15 % obdobia platnosti 

série nebol využitý žiadny prevádzkový 

interval tejto série, koordinátor vloží 

príslušnú sériu prevádzkových intervalov 

do fondu na zvyšok plánovacieho obdobia 

potom, čo vypočul príslušného leteckého 

dopravcu. Koordinátor môže rozhodnúť o 

odobratí série prevádzkových intervalov 

pred skončením obdobia zodpovedajúceho 

15 % obdobia platnosti série, ak dopravca 

nepreukáže, že má v úmysle tieto 

prevádzkové intervaly využiť. 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 

5, ak po vyhradenom čase 

zodpovedajúcom 20 % obdobia platnosti 

série nebol využitý žiadny prevádzkový 

interval tejto série, koordinátor vloží 

príslušnú sériu prevádzkových intervalov 

do fondu na zvyšok plánovacieho obdobia 

potom, čo vypočul príslušného leteckého 

dopravcu. Koordinátor môže rozhodnúť o 

odobratí série prevádzkových intervalov 

pred skončením obdobia zodpovedajúceho 

20 % obdobia platnosti série, ak dopravca 

nepreukáže, že má v úmysle tieto 

prevádzkové intervaly využiť. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  72 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Bez toho, aby boli dotknuté práva na 

odvolanie podľa vnútroštátneho práva, 

sťažnosti týkajúce sa uplatňovania článku 7 

ods. 2, článkov 9, 10, 13 a 17 a článku 18 

ods. 1, 2 a 4 sa predložia koordinačnému 

výboru. Výbor v lehote jedného mesiaca po 

predložení sťažnosti posúdi sťažnosť a 

pokiaľ je to možné, vypracuje pre 

koordinátora návrhy na riešenie problému. 

Ak sťažnosť nemôže byť vyriešená, 

zodpovedný členský štát v priebehu 

ďalších dvoch mesiacov môže zabezpečiť 

urovnanie prostredníctvom organizácie 

zastupujúcej leteckých dopravcov alebo 

letiská alebo prostredníctvom inej tretej 

strany. 

1. Bez toho, aby boli dotknuté práva na 

odvolanie podľa vnútroštátneho práva, 

sťažnosti týkajúce sa uplatňovania článku 7 

ods. 2, článkov 9, 10, 13 a 17 a článku 18 

ods. 1, 2, 3 a 4 sa predložia koordinačnému 

výboru. Výbor v lehote jedného mesiaca po 

predložení sťažnosti posúdi sťažnosť a 

pokiaľ je to možné, vypracuje pre 

koordinátora návrhy na riešenie problému. 

Ak sťažnosť nemôže byť vyriešená, 

zodpovedný členský štát v priebehu 

ďalších dvoch mesiacov môže zabezpečiť 

urovnanie prostredníctvom organizácie 

zastupujúcej leteckých dopravcov alebo 

letiská alebo prostredníctvom inej tretej 

strany. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  73 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Komisia predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o vykonávaní 

tohto nariadenia najneskôr štyri roky po 

nadobudnutí jeho účinnosti. Táto správa sa 

týka najmä uplatňovania článkov 9, 10 , 11 

a 13. 

1. Komisia predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o vykonávaní 

tohto nariadenia najneskôr tri roky po 

nadobudnutí jeho účinnosti. Táto správa sa 

týka najmä uplatňovania článkov 9, 10 , 11 

a 13. 

Odôvodnenie 

Odvetvie leteckej dopravy sa môže rýchlo prispôsobovať regulačným zmenám, preto stačí 

trojročné obdobie na to, aby boli viditeľné prvé účinky nariadenia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  74 
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Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 1a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. Komisia monitoruje sekundárne trhy 

prevádzkových intervalov na základe 

údajov získaných od koordinátorov a vo 

svojej výročnej analýze o trhoch leteckej 

dopravy predloží správu o príslušných 

trendoch vrátane tých, ktoré sa týkajú 

regionálneho prepojenia a prepojenia v 

rámci Únie. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

Všeobecný kontext 

 

Podľa súčasných právnych predpisov sa prevádzkové intervaly prideľujú dopravcom na 

základe administratívneho systému zriadeného nariadením Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 

1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách 

Spoločenstva, ktoré bolo následne zmenené a doplnené nariadením č. 793/2004. Prevádzkové 

intervaly sa prideľujú na letnú leteckú sezónu alebo na zimnú leteckú sezónu. Minimálne 

množstvo piatich prevádzkových intervalov pridelených pre rovnakú hodinu rovnakého dňa 

v týždni v priebehu leteckej sezóny sa označuje ako „séria prevádzkových intervalov“. Na 

základe nariadenia z roku 1993 majú leteckí dopravcovia, ktorí využijú sériu prevádzkových 

intervalov na 80 % času, právo zachovať si túto sériu v nasledujúcej sezóne (v tejto súvislosti 

sa hovorí o „nadobudnutých právach“ alebo o „Paretovom pravidle 80/20“). V opačnom 

prípade (ak dopravcovia využijú čas prevádzkových intervalov na menej ako 80 %), tieto sa 

umiestnia do fondu, z ktorého ich znova pridelí nezávislý koordinátor; 50 % prevádzkových 

intervalov z fondu sa pridelí novým dopravcom, kým zvyšných 50 % sa pridelí iným 

dopravcom podľa zásady časovej priority. 

 

Tento systém prideľovania sa ukázal ako málo účinný a nezabezpečujúci plné využitie 

letiskových kapacít. Európska komisia dospela na základe hodnotiacej štúdie vypracovanej 

medzinárodnou poradenskou spoločnosťou Steer Davies Gleave k záveru, že existujú jasné 

náznaky, že súčasný systém EÚ týkajúci sa prideľovania prevádzkových intervalov nie je 

v prípade letísk s obmedzenou kapacitou optimálny a že je z tohto dôvodu nevyhnutné 

využívať existujúce letiskové kapacity najúčinnejším možným spôsobom. Ako zdôraznili 

Eurocontrol a ACI Europe, jednou z veľkých výziev, ktorej čelí Európa, je preťaženie letísk. 

Podľa dlhodobých odhadov Eurocontrolu uverejnených v decembri 2010 aj po zohľadnení 

zlepšenia infraštruktúry predpokladaných k dnešnému dňu nebude v roku 2030 uspokojených 

minimálne 10 % dopytu po leteckej preprave pre nedostatočnú kapacitu. Je teda nutné 

revidovať nariadenie o prevádzkových intervaloch a určiť, do akej miery je možné zlepšiť ho 

z hľadiska súladu kapacity s dopytom po leteckej preprave vo všetkých segmentoch (diaľkové 

lety, lety na regionálnych tratiach, letecká nákladná preprava atď.). 

 

V štátoch, kde sa uplatňuje nariadenie o prevádzkových intervaloch, v súčasnosti existuje 89 

plne koordinovaných letísk (Európsky hospodársky priestor a Švajčiarsko). Šesťdesiatdva 

z týchto letísk je koordinovaných počas celého roka a 27 je koordinovaných na sezónnom 

základe. Na niektorých letiskách, ako napr. na letiskách Londýn Heathrow a Paríž Orly, dopyt 

kedykoľvek počas roka vysoko presahuje kapacitu týchto letísk; na iných letiskách je kapacita 

obmedzená počas určitých časových úsekov dopravných špičiek. Osemnásť členských štátov 

má aspoň jedno koordinované letisko, a teda musí vymenovať koordinátora. 

 

Obsah návrhu Komisie 

 

Všeobecným cieľom je zabezpečiť optimálne prideľovanie a využívanie letiskových 

prevádzkových intervalov na preťažených letiskách Európskej únie. Konkrétnymi cieľmi sú: 
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posilniť mechanizmy prideľovania a využívania prevádzkových intervalov a zaistiť ich účinné 

uplatňovanie a  

 

podporiť spravodlivú hospodársku súťaž a podnietiť konkurencieschopnosť 

prevádzkovateľov. 

 

Na účel dosiahnutia týchto cieľov Komisia navrhla prijať tieto opatrenia:  

 

zavedenie možnosti využiť sekundárny obchod s prevádzkovými intervalmi a posilnenie 

hospodárskej súťaže;  

 

posilnenie transparentnosti postupu prideľovania prevádzkových intervalov 

a nezávislosti koordinátorov prevádzkových intervalov;  

 

začlenenie systému prideľovania prevádzkových intervalov do reformy európskeho systému 

manažmentu letovej prevádzky (jednotné európske nebo); 

 

zvýšenie hranice využitia prevádzkových intervalov z 80% na 85% a predĺženie série 

prevádzkových intervalov; 

 

využitie systému letiskových poplatkov na odrádzanie od neskorého vracania prevádzkových 

intervalov do fondu; 

 

Stanovisko spravodajcu 

 

Podľa názoru spravodajcu môže byť návrh Komisie dobrým východiskovým bodom na účely 

zlepšenia efektívnosti letísk. Väčšina predkladaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 

má za cieľ posilniť obsah niektorých ustanovení z pohľadu ich účinnosti a jasnosti; iné 

naopak zavádzajú významné zmeny vzhľadom na formuláciu Komisie. 

 

Konkrétne najväčšie zásahy smerovali predovšetkým k dvom oblastiam: nezávislosť 

koordinátorov a sekundárny obchod s prevádzkovými intervalmi. 

 

Pokiaľ ide o prvú otázku, podľa názoru spravodajcu celý systém prideľovania prevádzkových 

intervalov nie je možné vnímať bez jasného funkčného, organizačného a finančného 

oddelenia koordinátorov od všetkých zúčastnených subjektov, ako sú letecké spoločnosti 

a prevádzkovatelia letísk. Predkladané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa teda zameriavajú 

na hľadanie väčšej nezávislosti a nestrannosti úlohy koordinátorov, a to aj vďaka väčšmi 

vyváženej prítomnosti zainteresovaných strán v rámci koordinačného výboru. 

 

Spravodajca vníma pozitívne aj zavedenie sekundárneho obchodu s prevádzkovými 

intervalmi, ktorý už funguje na niektorých anglických letiskách: aj v tejto oblasti sa zásahy 

zameriavali na potrebu zabezpečiť, aby boli presuny a výmeny, a to predovšetkým 

v prípadoch ich vykonávania za peňažnú náhradu, čo najviac transparentné a regulované. 

Významný nový prvok sa týka možnosti použiť časť výnosov pochádzajúcich z predaja 

prevádzkových intervalov na zlepšenie letiskovej infraštruktúry a posilnenie služieb pre 

pasažierov. Toto opatrenie sa opiera o skutočnosť, že prevádzkový interval vzniká 
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z technickej, prevádzkovej a organizačnej infraštruktúry letísk, ktorú je prevádzkovateľ 

povinný neustále zabezpečovať a náležite zvyšovať na vlastné náklady. 

 

Keďže dodnes sa nijaké nariadenie upravujúce prideľovanie prevádzkových intervalov 

podobnou problematikou nezaoberalo, spravodajca považoval za nevyhnutné zahrnúť do 

návrhu nariadenia pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa právnej kvalifikácie 

letiskového prevádzkového intervalu. Obe predchádzajúce nariadenia, t. j. č. 95/93 rovnako 

ako č. 793/2004, sa obmedzili na technicko-prevádzkové vymedzenie pojmu prevádzkový 

interval bez toho, aby sa ďalej zaoberali jeho právnou povahou. Tento inštitút charakterizuje 

nevyhnutné sprostredkovanie medzi verejným záujmom na doprave pasažierov a jednotlivými 

leteckými spoločnosťami a prevádzkovateľmi letísk. 
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI 

Ref.: D(2011)22897 

 

 

 

Brian Simpson 

predseda Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

ASP 13E130 

Brusel 

 

 

 

Vec: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách 

prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie 

(prepracované znenie) 

 (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) 

 

 

 

Vážený pán predseda, 

 

Výbor pre právne veci, ktorého predsedom mám česť byť, preskúmal uvedený návrh podľa 

článku 87 o prepracovaní, ktorý je súčasťou rokovacieho poriadku Parlamentu. 

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:  

 

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne 

iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému 

výboru. 

 

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 156 a 157, sú v gestorskom 

výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré 

obsahujú zmeny. 

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje 

predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu, bezodkladne 

oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 

54 listom informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 

a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, návrh prepracovania stiahnuť.“ 

 

 

Na základe stanoviska Právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na schôdzach 

konzultačnej pracovnej skupiny poverenej preskúmaním návrhu prepracovaného znenia, 
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a v súlade s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre 

právne veci domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré sú 

v ňom ako také vyznačené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predošlých 

právnych aktov obsahujúcich tieto zmeny, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá 

kodifikácia existujúcich znení bez zmeny ich podstaty. 

 

Napokon, Výbor pre právne veci po prerokovaní tejto otázky na svojej schôdzi 26. apríla 

2012 schválil 23 hlasmi (pričom nikto sa hlasovania nezdržal1) odporúčanie, aby Váš výbor 

ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s jeho 

pripomienkami a článkom 87. 

 

S úctou, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny. 

 

 

 

                                                 
1 Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Sergio 

Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Jiří 

Maštálka, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico 

Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, 

Tadeusz Zwiefka. 
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PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH 
SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE 

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA  

PRÁVNYCH SLUŽIEB 

Brusel, 16. januára 2012  

STANOVISKO 

 DO POZORNOSTI EURÓPSKEHO PARLAMENTU, 

  RADY, 

  KOMISIE 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách 

prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie (prepracované 

znenie) 

COM(2011) 827 z 1. decembra 2011 – 2011/0391(COD) 

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 

používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná 

pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady 

a Komisie usporiadala 12. decembra 2011 schôdzu venovanú, okrem iného, preskúmaniu 

vyššie uvedeného návrhu Komisie. 

 

Pri preskúmaní1 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na účely prepracovania 

nariadenia Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania 

prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva, konzultačná pracovná skupina 

jednomyseľne konštatovala toto: 

 

1) V odôvodnení 18 by sa mali úvodné slová „Letisko možno určiť ako koordinované“ 

nahradiť slovami „Letisko možno určiť ako letisko s možným plánovaním letov alebo 

koordinované letisko“. 

 

2) V článku 6 ods. 1  by sa mal odkaz na „články 13 a 18“ nahradiť odkazom na „článok 13, 

článok 17 ods. 1 a článok 18“. 

 

                                                                                                                                                         

 
1 Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii nemeckú, anglickú a francúzsku jazykovú 

verziu návrhu a pracovala na základe francúzskej verzie, ktorá bola pôvodnou jazykovou 

verziou pracovného dokumentu. 
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3) V článku 9 ods. 3 by sa mali vypustiť úvodné slová „Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 

ods. 2“.  

 

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že 

návrh neobsahuje nijaké dôležité zmeny ani doplnenia okrem tých, ktoré sa už v ňom 

vyznačili. Skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení 

predchádzajúceho aktu spolu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba 

jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez ich podstatnej zmeny. 

 

C. PENNERA    J.-C. PIRIS   L. ROMERO REQUENA 

vedúci právnej služby   vedúci právnej služby  generálny riaditeľ 
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