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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Louis Grech ir Miloš Koterec

Pakeitimas 14
2 konstatuojamoji dalis

(2) Būtina sukurti bendrą sistemą, 
reguliuojančią esmines oro uostų rinkliavų 
ypatybes ir jų nustatymo metodus, nes 
nesant tokios sistemos oro uostus valdančių 
institucijų ir oro uostų naudotojų tarpusavio 
santykiuose gali būti nesilaikoma 
pagrindinių reikalavimų.

(2) Būtina sukurti bendrą sistemą, 
reguliuojančią esmines oro uostų rinkliavų 
ypatybes ir jų nustatymo metodus, nes 
nesant tokios sistemos oro uostus valdančių 
institucijų ir oro uostų naudotojų tarpusavio 
santykiuose gali būti nesilaikoma 
pagrindinių reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, 
reikėtų pripažinti oro uostų svarbą regionų 
plėtrai, ypač tokių, kurie labai priklauso 
nuo turizmo ir kurių nepalanki geografinė 
ir gamtinė padėtis, pvz., atokiausi regionai 
ir salos.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 15
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Atokiausiuose regionuose turėtų būti 
taikoma bendra esminių oro uosto 
rinkliavų reguliavimo ir nustatymo sistema 
pagal EB sutarties 299 straipsnio 2 dalies 
nuostatas siekiant tinkamai atsižvelgti į 
nuolat nepalankias šių regionų sąlygas ir  
pakoreguoti priemones bei politinę 
strategiją.

Or. pt

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į 299 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 16
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Oro uostai, oro linijos ir atitinkami 
infrastruktūros objektai itin padeda siekti 
socialinės ir ekonominės Europos Sąjungos 
sanglaudos, kurti darbo vietas ir pritraukti 
įmones.

Or. de

Pagrindimas

Oro uostai ir oro linijos yra du pagrindiniai su aviacija susiję vertės kūrimo veiksniai, kurie 
prisideda prie ES vystymosi.

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 17
2b konstatuojamoji dalis (nauja)

(2) Reikėtų sudaryti įvairių teritorinių 
vienetų, oro linijų ir oro uostų partnerystės 
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susitarimus siekiant, kad būtų skatinamas 
regionas, kuriame yra oro uostas, ir 
imamasi bendros prekybinės veiklos.

Or. de

Pagrindimas

Valstybinės valdžios institucijos turėtų suprasti bendrą oro uosto padėtį, kad galėtų parengti 
atitinkamus regionų plėtros planus. Taigi būtų galima sudaryti teritorinių administracijos 
vienetų ir regionų oro uosto partnerystės susitarimus, kad būtų skatinami regionai ir bendrai 
plėtojama prekybinė veikla. Kadangi po oro uostų antrasis pagrindinis su aviacija susijusio 
sektoriaus vertės kūrimo veiksnys yra oro linijos, partnerystė turėtų apimti ir oro linijas.

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 18
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Oro uostai, oro linijos ir atitinkami 
infrastruktūros objektai itin padeda siekti 
socialinės ir ekonominės Europos Sąjungos 
sanglaudos, kurti darbo vietas ir pritraukti 
įmones.

Or. pl

Pagrindimas

Tinkamas oro uostų tinklas skatintų ne tik socialinę ir ekonominę vidaus sanglaudą, bet ir 
teritorinę Europos Sąjungos sanglaudą.

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 19
2b konstatuojamoji dalis (nauja)

(2b) Reikėtų sudaryti įvairių teritorinių 
vienetų, oro linijų ir oro uostų partnerystės 
susitarimus siekiant, kad būtų skatinamas 
regionas, kuriame yra oro uostas, ir 
imamasi bendros ekonominės veiklos.

Or. pl
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Pagrindimas

Sąvoka „ekonominė veikla“ platesnė už sąvoką „prekybinė veikla“, nes prie oro uostų kuriasi 
mokslo ir techniniai parkai, kuriuose veiklos imasi naujos įmonės, tiesiogiai 
bendradarbiaujančios su oro uostais. 

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 20
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4) Viešųjų lėšų skyrimo oro uostų veiklos 
vykdytojoms taisyklės nustatomos Bendrijos 
gairėse dėl oro uostų finansavimo ir 
valstybės pagalbos oro transporto 
bendrovių veiklai iš regioninių oro uostų 
pradėti1.
____________________
OL C 312, 2005 12 9, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir realias kainas, reikia atsižvelgti ne tik į oro uostų 
valdytojų pajamas, gautas surinkus oro uostų rinkliavas, bet ir į pajamas, gautas iš viešųjų 
lėšų (pvz., valstybės pagalba, dotacijos ir subsidijos). Tai labai svarbu norint, kad Europos 
lėšos būtų naudojamos efektyviau.

Pakeitimą pateikė Louis Grech und Miloš Koterec 

Pakeitimas 21
5 konstatuojamoji dalis

Oro uostų rinkliavos turėtų būti taikomos be 
diskriminavimo. Turėtų būti numatyta 
privaloma oro uostą valdančios institucijos ir 
oro uosto naudotojų reguliarių konsultacijų 
procedūra, kurią taikydama kiekviena šalis 
galėtų kreiptis į nepriklausomą reguliavimo 
instituciją visais atvejais, kai oro uosto 
naudotojai nesutinka su sprendimu dėl oro 
uosto rinkliavų arba apmokestinimo 
sistemos pakeitimo.

Oro uostų rinkliavos turėtų būti taikomos be 
diskriminavimo ir atspindėti tikrąsias 
sąnaudas. Turėtų būti numatyta privaloma 
oro uostą valdančios institucijos ir oro uosto 
naudotojų reguliarių konsultacijų procedūra, 
kurią taikydama kiekviena šalis galėtų 
kreiptis į nepriklausomą reguliavimo 
instituciją visais atvejais, kai oro uosto 
naudotojai nesutinka su sprendimu dėl oro 
uosto rinkliavų arba apmokestinimo 
sistemos pakeitimo. Nepriklausoma 
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reguliavimo institucija turėtų turėti aiškią, 
vienareikšmiškai apibrėžtą kompetenciją, 
pagal kurią visų pirma būtų aptarti galimi 
įgaliojimai nustatyti sankcijas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 22
5 konstatuojamoji dalis

Oro uostų rinkliavos turėtų būti taikomos be 
diskriminavimo. Turėtų būti numatyta 
privaloma oro uostą valdančios institucijos ir 
oro uosto naudotojų reguliarių konsultacijų 
procedūra, kurią taikydama kiekviena šalis 
galėtų kreiptis į nepriklausomą reguliavimo 
instituciją visais atvejais, kai oro uosto 
naudotojai nesutinka su sprendimu dėl oro
uosto rinkliavų arba apmokestinimo 
sistemos pakeitimo.

Oro uostų rinkliavos turėtų būti taikomos be 
diskriminavimo. Turėtų būti numatyta 
privaloma oro uostą valdančios institucijos ir 
oro uosto naudotojų bei vietos valdžios 
institucijų reguliarių konsultacijų procedūra, 
kurią taikydama kiekviena šalis galėtų 
kreiptis į nepriklausomą reguliavimo 
instituciją visais atvejais, kai oro uosto 
naudotojai nesutinka su sprendimu dėl oro 
uosto rinkliavų arba apmokestinimo 
sistemos pakeitimo.

Or. de

Pagrindimas

Vietos valdžios institucijos arba teritoriniai administracijos vienetai turėtų būti įtraukti į 
konsultacijų procedūrą.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 23
7 konstatuojamoji dalis

Labai svarbu, kad oro uosto naudotojai iš 
oro uostą valdančios institucijos reguliariai 
gautų informaciją apie tai, kaip ir kokiu 
pagrindu apskaičiuojamos oro uosto 
rinkliavos. Toks skaidrumas oro vežėjams 
leistų susipažinti su oro uosto patiriamomis 
sąnaudomis ir oro uosto investicijų 
veiksmingumu. Kad oro uostą valdančioji 
institucija galėtų deramai įvertinti būsimų 

Labai svarbu, kad oro uosto naudotojai ir 
vietos valdžios institucijos iš oro uostą 
valdančios institucijos reguliariai gautų 
informaciją apie tai, kaip ir kokiu pagrindu 
apskaičiuojamos oro uosto rinkliavos. Toks 
skaidrumas oro vežėjams ir vietos valdžios 
institucijoms leistų susipažinti su oro uosto 
patiriamomis sąnaudomis ir oro uosto 
investicijų veiksmingumu. Kad oro uostą 



PE 390.743v01-00 6/16 AM\672825LT.doc

LT

investicijų poreikius, turėtų būti 
reikalaujama, kad oro uosto naudotojai su 
oro uostą valdančiaja institucija laiku 
pasidalytų savo veiklos prognozėmis, plėtros 
projektais, specifiniais poreikiais ir 
pageidavimais.

valdančioji institucija galėtų deramai 
įvertinti būsimų investicijų poreikius, turėtų 
būti reikalaujama, kad oro uosto naudotojai 
su oro uostą valdančiaja institucija laiku 
pasidalytų savo veiklos prognozėmis, plėtros 
projektais, specifiniais poreikiais ir 
pageidavimais.

Or. de

Pagrindimas

Vietos valdžios institucijos arba teritoriniai administracijos vienetai turėtų būti įtraukti į 
konsultacijų procedūrą.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 24
9 konstatuojamoji dalis

(9) Atsiradus pigias skrydžių paslaugas 
teikiantiems oro vežėjams, juos 
aptarnaujantiems oro uostams turėtų būtų 
leista taikyti rinkliavas, atitinkančias jų 
infrastruktūrą ir (arba) paslaugų lygį, nes oro 
vežėjai turi teisę iš oro uosto reikalauti kainą 
atitinkančios kokybės paslaugų. Tačiau 
galimybė naudotis žemesnio lygio 
infrastruktūra ir paslaugomis turėtų būti 
suteikiama be diskriminavimo visiems to 
pageidaujantiems oro vežėjams. Jei paklausa 
viršija pasiūlą, tokia galimybė turėtų būti 
suteikta remiantis oro uostą valdančiosios 
institucijos nustatytais objektyviais ir 
nešališkais kriterijais.

(9) Atsiradus pigias skrydžių paslaugas 
teikiantiems oro vežėjams, juos 
aptarnaujantiems oro uostams turėtų būtų 
leista taikyti rinkliavas, atitinkančias jų 
infrastruktūrą ir (arba) paslaugų lygį, nes oro 
vežėjai turi teisę iš oro uosto reikalauti kainą 
atitinkančios kokybės paslaugų. . Rinkliava 
turėtų būti renkama taip, kad joje 
atsispindėtų regionų gyventojų patiriama 
žala dėl tam tikrų tipų lėktuvų. Tačiau 
galimybė naudotis žemesnio lygio 
infrastruktūra ir paslaugomis turėtų būti 
suteikiama be diskriminavimo visiems to 
pageidaujantiems oro vežėjams. Jei paklausa 
viršija pasiūlą, tokia galimybė turėtų būti 
suteikta remiantis oro uostą valdančiosios 
institucijos nustatytais objektyviais ir 
nešališkais kriterijais.

Or. de

Pagrindimas

Regiono gyventojams ir ekonominei veiklai (pvz., turizmui) daroma žala skiriasi atsižvelgiant 
į lėktuvo tipą ir priklauso nuo triukšmo, CO2, oro taršos ir energijos sunaudojimo.
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Pakeitimą pateikė Louis Grech und Miloš Koterec

Pakeitimas 25
9 konstatuojamoji dalis

Atsiradus pigias skrydžių paslaugas 
teikiantiems oro vežėjams, juos 
aptarnaujantiems oro uostams turėtų būtų 
leista taikyti rinkliavas, atitinkančias jų 
infrastruktūrą ir (arba) paslaugų lygį, nes oro 
vežėjai turi teisę iš oro uosto reikalauti kainą 
atitinkančios kokybės paslaugų. Tačiau 
galimybė naudotis žemesnio lygio 
infrastruktūra ir paslaugomis turėtų būti 
suteikiama be diskriminavimo visiems to 
pageidaujantiems oro vežėjams. Jei paklausa 
viršija pasiūlą, tokia galimybė turėtų būti 
suteikta remiantis oro uostą valdančiosios 
institucijos nustatytais objektyviais ir 
nešališkais kriterijais.

Atsiradus pigias skrydžių paslaugas 
teikiantiems oro vežėjams, juos 
aptarnaujantiems oro uostams turėtų būtų 
leista taikyti rinkliavas, atitinkančias jų 
infrastruktūrą ir (arba) paslaugų lygį, nes oro 
vežėjai turi teisę iš oro uosto reikalauti kainą 
atitinkančios kokybės paslaugų. Tačiau 
galimybė naudotis žemesnio lygio 
infrastruktūra ir paslaugomis turėtų būti 
suteikiama be diskriminavimo visiems to 
pageidaujantiems oro vežėjams. Jei paklausa 
viršija pasiūlą, tokia galimybė turėtų būti 
suteikta remiantis oro uostą valdančiosios 
institucijos nustatytais objektyviais ir 
nešališkais kriterijais. Bet kuris rinkliavų 
diferencijavimas ir (arba) didinimas turėtų 
būti skaidrus ir objektyvus ir atliekamas 
pagal aiškius kriterijus. Diferencijavimas 
galėtų skatinti atidaryti naujus maršrutus ir 
skatinti regioninę plėtrą, ypač regionų ir 
salų, kurių ekonomika labai priklauso nuo 
turizmo arba kurių nepalanki geografinė ir 
gamtinė padėtis, įskaitant ir atokiausius 
regionus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 26
9 konstatuojamoji dalis

Atsiradus pigias skrydžių paslaugas 
teikiantiems oro vežėjams, juos 
aptarnaujantiems oro uostams turėtų būtų 
leista taikyti rinkliavas, atitinkančias jų 
infrastruktūrą ir (arba) paslaugų lygį, nes oro 
vežėjai turi teisę iš oro uosto reikalauti kainą 
atitinkančios kokybės paslaugų. Tačiau 

Atsiradus pigias skrydžių paslaugas 
teikiantiems oro vežėjams, juos 
aptarnaujantiems oro uostams turėtų būtų 
leista taikyti rinkliavas, atitinkančias jų 
infrastruktūrą ir (arba) paslaugų lygį, nes oro 
vežėjai turi teisę iš oro uosto reikalauti kainą 
atitinkančios kokybės paslaugų. Tačiau 
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galimybė naudotis žemesnio lygio 
infrastruktūra ir paslaugomis turėtų būti 
suteikiama be diskriminavimo visiems to 
pageidaujantiems oro vežėjams. Jei paklausa 
viršija pasiūlą, tokia galimybė turėtų būti 
suteikta remiantis oro uostą valdančiosios 
institucijos nustatytais objektyviais ir 
nešališkais kriterijais.

galimybė naudotis žemesnio lygio 
infrastruktūra ir paslaugomis turėtų būti 
suteikiama be diskriminavimo visiems to 
pageidaujantiems oro vežėjams. Jei paklausa 
viršija pasiūlą, tokia galimybė turėtų būti 
suteikta remiantis oro uostą valdančiosios 
institucijos nustatytais objektyviais ir 
nešališkais kriterijais. Bet kuris rinkliavų 
diferencijavimas ir (arba) didinimas turėtų 
būti skaidrus ir objektyvus ir atliekamas 
pagal aiškius kriterijus. Diferencijuojant 
galėtų būti skatinama atidaryti naujus 
maršrutus ir atsižvelgti į regioninės 
sanglaudos principą bei į specialius 
gamtinius sunkumus, kurių nuolat patiria 
atokiausi regionai. Diferencijuojant turėtų 
būti atsižvelgiama ir į regionų, kurie iš 
esmės priklauso nuo turizmo, poreikius.

Or. pt

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti diferencijavimo reikalavimus.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 27
1 straipsnio 2 dalis

2. Ši direktyva taikoma visiems oro uostams, 
esantiems teritorijose, kurioms taikoma Sutartis, ir 
atviriems komerciniams vežimams, kuriuose per 
metus aptarnaujama ne mažiau kaip 1 mln. 
keleivių arba 25 000 tonų krovinių. 

2. Ši direktyva taikoma visiems oro uostams, 
esantiems teritorijose, kurioms taikoma Sutartis, 
ir atliekant atvirus komercinius vežimus, kai,
Bendrijos statistinės informacijos duomenimis,
per metus aptarnaujama ne mažiau kaip 
0,5 proc. Sąjungos keleivių.

Or. en

Pagrindimas

Reikia, kad direktyvos projektą būtų galima taikyti ir didesniems oro uostams. 0,5 proc. ES 
keleivių – geras pasiūlymas. Vis dėlto šis procentinis dydis turėtų būti apskaičiuojamas 
remiantis nepriklausomais europiniais statistikos šaltiniais.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 28
1 straipsnio 2 dalis

2. Ši direktyva taikoma visiems oro uostams, 
esantiems teritorijose, kurioms taikoma 
Sutartis, ir atviriems komerciniams 
vežimams, kuriuose per metus aptarnaujama 
ne mažiau kaip 1 mln. keleivių arba 25 000 
tonų krovinių. 

2. Ši direktyva taikoma visiems oro uostams, 
esantiems teritorijose, kurioms taikoma 
Sutartis, ir atviriems komerciniams 
vežimams, kuriuose per metus aptarnaujama 
ne mažiau kaip 1 000 keleivių.

Or. de

Pagrindimas

Regioniniai oro uostai turi būti įtraukti į direktyvos taikymo sritį, kad biudžetinės įstaigos 
galėtų naudotis galimybe taikyti rinkliavos priemonę.

Pakeitimą pateikė Louis Grech und Miloš Koterec

Pakeitimas 29
2 straipsnio ea punktas (nauja)

(ea) „vartotojas“ – bet kuris fizinis arba 
juridinis asmuo, perkantis iš oro uosto 
naudotojo transporto paslaugą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 30
4 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, visuose oro 
uostuose bus nustatyta privaloma ir reguliari 
oro uostą valdančios institucijos ir oro uosto 
naudotojų arba oro uosto naudotojų atstovų 
konsultacijų procedūra, taikoma oro uosto 
rinkliavų sistemai ir tokių rinkliavų dydžiui. 
Tokios konsultacijos vyksta bent kartą per 

1. Valstybės narės užtikrina, visuose oro 
uostuose bus nustatyta privaloma ir reguliari 
oro uostą valdančios institucijos ir oro uosto 
naudotojų arba oro uosto naudotojų atstovų 
bei vietos valdžios institucijų konsultacijų 
procedūra, taikoma oro uosto rinkliavų 
sistemai ir tokių rinkliavų dydžiui. Tokios 
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metus. konsultacijos vyksta bent kartą per metus.

Or. de

Pagrindimas

Vietos valdžios institucijos arba teritoriniai administracijos vienetai turėtų būti įtraukti į 
konsultacijų procedūrą.

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 31
4 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, visuose oro 
uostuose bus nustatyta privaloma ir reguliari 
oro uostą valdančios institucijos ir oro uosto 
naudotojų arba oro uosto naudotojų atstovų 
konsultacijų procedūra, taikoma oro uosto 
rinkliavų sistemai ir tokių rinkliavų dydžiui. 
Tokios konsultacijos vyksta bent kartą per 
metus.

1. Valstybės narės užtikrina, visuose oro 
uostuose bus nustatyta privaloma ir reguliari 
oro uostą valdančios institucijos ir oro uosto 
naudotojų arba oro uosto naudotojų atstovų 
konsultacijų procedūra, taikoma oro uosto 
rinkliavų sistemai ir tokių rinkliavų dydžiui. 
Tokios konsultacijos vyksta, kai 
planuojama keisti arba rinkti naujas 
rinkliavas, bet kuriuo atveju bent kartą per 
metus.

Or. pl

Pagrindimas

Civilinės aviacijos rinka labai greitai keičiasi, todėl būtų per retai, jei konsultacijos vyktų 
kartą per dvejus metus..

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 32
4 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad visais 
įmanomais atvejais oro uostų rinkliavų 
sistemos ar rinkliavų dydžiai bus keičiami 
bendru oro uostą valdančios institucijos ir 
oro uosto naudotojų sutarimu. Šiuo tikslu 
oro uostą valdanti institucija siūlymą keisti 
oro uosto rinkliavų sistemą ar oro uostų 
rinkliavų dydį kartu su siūlomų keitimų 

2. Valstybės narės užtikrina, kad visais 
įmanomais atvejais oro uostų rinkliavų 
sistemos ar rinkliavų dydžiai bus keičiami 
bendru oro uostą valdančios institucijos ir 
oro uosto naudotojų bei vietos valdžios 
institucijų sutarimu. Šiuo tikslu oro uostą 
valdanti institucija siūlymą keisti oro uosto 
rinkliavų sistemą ar oro uostų rinkliavų dydį 
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pagrindimu pateikia oro uosto naudotojams 
ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki jų 
įsigaliojimo. Bet kurio oro uosto naudotojo 
prašymu oro uostą valdanti institucija 
konsultuojasi dėl siūlomų pakeitimų su oro 
uosto naudotojais ir prieš priimdama galutinį 
sprendimą atsižvelgia į jų nuomonę. Oro 
uostą valdanti institucija savo galutinį 
sprendimą paskelbia ne vėliau kaip likus 2 
mėnesiams iki jo įsigaliojimo. Jei oro uostą 
valdanti institucija ir oro uosto naudotojai 
nesutaria dėl siūlomų pakeitimų, oro uostą 
valdanti institucija pagrindžia, kodėl priėmė 
tokį oro uosto naudotojų nuomonės 
neatitinkantį sprendimą.

kartu su siūlomų keitimų pagrindimu 
pateikia oro uosto naudotojams ne vėliau 
kaip likus 4 mėnesiams iki jų įsigaliojimo. 
Bet kurio oro uosto naudotojo arba vietos 
valdžios institucijos prašymu oro uostą 
valdanti institucija konsultuojasi dėl siūlomų 
pakeitimų su oro uosto naudotojais ir vietos 
valdžios institucijomis ir prieš priimdama 
galutinį sprendimą atsižvelgia į jų nuomonę. 
Oro uostą valdanti institucija savo galutinį 
sprendimą paskelbia ne vėliau kaip likus 2 
mėnesiams iki jo įsigaliojimo. Jei oro uostą 
valdanti institucija ir oro uosto naudotojai 
bei vietos valdžios institucijos nesutaria dėl 
siūlomų pakeitimų, oro uostą valdanti 
institucija pagrindžia, kodėl priėmė tokį oro 
uosto naudotojų nuomonės neatitinkantį 
sprendimą.

Or. de

Pagrindimas

Vietos valdžios institucijos arba teritoriniai administracijos vienetai turėtų būti įtraukti į 
konsultacijų procedūrą.

Pakeitimą pateikė Louis Grech und Miloš Koterec

Pakeitimas 33
4 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad visais 
įmanomais atvejais oro uostų rinkliavų 
sistemos ar rinkliavų dydžiai bus keičiami 
bendru oro uostą valdančios institucijos ir 
oro uosto naudotojų sutarimu. Šiuo tikslu 
oro uostą valdanti institucija siūlymą keisti 
oro uosto rinkliavų sistemą ar oro uostų 
rinkliavų dydį kartu su siūlomų keitimų 
pagrindimu pateikia oro uosto naudotojams 
ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki jų 
įsigaliojimo. Bet kurio oro uosto naudotojo 
prašymu oro uostą valdanti institucija 
konsultuojasi dėl siūlomų pakeitimų su oro 
uosto naudotojais ir prieš priimdama galutinį 
sprendimą atsižvelgia į jų nuomonę. Oro 

2. Valstybės narės užtikrina, kad visais 
įmanomais atvejais oro uostų rinkliavų 
sistemos ar rinkliavų dydžiai bus keičiami 
bendru oro uostą valdančios institucijos ir 
oro uosto naudotojų sutarimu. Šiuo tikslu 
oro uostą valdanti institucija siūlymą keisti 
oro uosto rinkliavų sistemą ar oro uostų 
rinkliavų dydį kartu su siūlomų keitimų 
pagrindimu pateikia oro uosto naudotojams 
ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki jų 
įsigaliojimo. Bet kurio oro uosto naudotojo 
prašymu oro uostą valdanti institucija 
konsultuojasi dėl siūlomų pakeitimų su oro 
uosto naudotojais ir prieš priimdama galutinį 
sprendimą atsižvelgia į jų nuomonę. Oro 
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uostą valdanti institucija savo galutinį 
sprendimą paskelbia ne vėliau kaip likus 2 
mėnesiams iki jo įsigaliojimo. Jei oro uostą 
valdanti institucija ir oro uosto naudotojai 
nesutaria dėl siūlomų pakeitimų, oro uostą 
valdanti institucija pagrindžia, kodėl priėmė 
tokį oro uosto naudotojų nuomonės 
neatitinkantį sprendimą.

uostą valdanti institucija savo galutinį 
sprendimą paskelbia ne vėliau kaip likus 6 
mėnesiams iki jo įsigaliojimo. Skelbimo 
reikalavimus nustato reguliavimo 
institucija. Jei oro uostą valdanti institucija 
ir oro uosto naudotojai nesutaria dėl siūlomų 
pakeitimų, oro uostą valdanti institucija 
pagrindžia, kodėl priėmė tokį oro uosto 
naudotojų nuomonės neatitinkantį 
sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Du mėnesiai – per trumpas laikotarpis. Galėtų būti labai pakenkta nuo turizmo 
priklausomiems regionams, nes kelionių organizatoriams reikėtų daugiau laiko norint 
pritaikyti sprendimą, kadangi susitarimai dėl paslaugų teikimo dažnai sudaromi iš anksto.

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 34
5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad oro uostą 
valdanti institucija kiekvienam oro uosto 
naudotojui arba oro uosto naudotojų 
atstovams ar asociacijoms kartą per metus
pateiks informaciją apie komponentus, 
kuriais remiantis nustatomas visų oro uoste 
mokamų rinkliavų dydis. 

1. Jei planuojama keisti rinkliavas arba 
rinkti naujas, valstybės narės užtikrina, kad 
oro uostą valdanti institucija kiekvienam oro 
uosto naudotojui arba oro uosto naudotojų 
atstovams ar asociacijoms bent kartą per 
metus pateiks informaciją apie 
komponentus, kuriais remiantis nustatomas 
visų oro uoste mokamų rinkliavų dydis.

Or. pl

Pagrindimas

Jeigu rinkliavos būtų keičiamos rečiau kaip kartą per metus, galėtų atsitikti taip, kad oro 
uostą valdanti institucija ilgai nepateiktų informacijos, o tai būtų nepalanku naujiems rinkos 
dalyviams, suinteresuotiems naudotis oro uostais. Netgi jeigu institucija tik pakartotų 
informaciją, būtų manoma, kad oro uostą valdanti institucija veikia stabiliai.



AM\672825LT.doc 13/16 PE 390.743v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 35
5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad oro uostą 
valdanti institucija kiekvienam oro uosto 
naudotojui arba oro uosto naudotojų 
atstovams ar asociacijoms kartą per metus 
pateiks informaciją apie komponentus, 
kuriais remiantis nustatomas visų oro uoste 
mokamų rinkliavų dydis. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad oro uostą 
valdanti institucija kiekvienam oro uosto 
naudotojui arba oro uosto naudotojų 
atstovams ar asociacijoms ir vietos valdžios 
institucijoms kartą per metus pateiks 
informaciją apie komponentus, kuriais 
remiantis nustatomas visų oro uoste 
mokamų rinkliavų dydis.  

Or. de

Pagrindimas

Vietos valdžios institucijos arba teritoriniai administracijos vienetai turėtų būti įtraukti į 
konsultacijų procedūrą.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 36
5 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

(da) pajamos iš valstybės pagalbos lėšų, 
taip pat kitų dotacijų ir subsidijų, palyginti 
su pajamomis iš oro uosto rinkliavų;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir realias kainas, reikia atsižvelgti ne tik į oro uostų 
valdytojų pajamas, gautas surinkus oro uostų rinkliavas, bet ir pajamas, gautas iš viešųjų lėšų 
(pvz., valstybės pagalba, dotacijos ir subsidijos). Tai labai svarbu norint, kad Europos lėšos 
būtų naudojamos efektyviau. 

Pakeitimą pateikė Louis Grech und Miloš Koterec

Pakeitimas 37
6 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad prieš galutinai Valstybės narės užtikrina, kad prieš galutinai 
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patvirtindama naujos infrastruktūros 
projektus, oro uostą valdanti institucija 
konsultuosis su oro uosto naudotojais.

patvirtindama naujos infrastruktūros 
projektus, oro uostą valdanti institucija 
konsultuosis su oro uosto naudotojais.
Nustatant naujų rinkliavų kriterijus turi 
būti atsižvelgiama į esminius oro uosto 
pajėgumus, kurie gali turėti įtakos oro 
uosto naudotojams ir vartotojams. Skirti 
išankstinį finansavimą pajėgumams didinti 
leidžiama tik išskirtiniais atvejais ir gavus 
oro uosto naudotojų sutikimą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 38
8 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad, siekdama teikti tikslines paslaugas ar 
leisti naudotis konkrečiais terminalais ar 
terminalo dalimis, oro uostą valdanti 
institucija galėtų keisti konkrečių oro uosto 
paslaugų, terminalų ar terminalo dalių 
kokybę bei apimtį. Oro uosto rinkliavų dydį 
galima keisti pagal tokių paslaugų kokybę ir 
apimtį.

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad, siekdama teikti tikslines paslaugas ar 
leisti naudotis konkrečiais terminalais ar 
terminalo dalimis bei užtikrinti, kad būtų 
laikomasi su viešaisiais interesais susijusių 
įsipareigojimų, oro uostą valdanti institucija 
galėtų keisti konkrečių oro uosto paslaugų, 
terminalų ar terminalo dalių kokybę bei 
apimtį Oro uosto rinkliavų dydį galima keisti 
pagal tokių paslaugų kokybę ir apimtį, o 
jeigu tai EB sutarties 299 straipsnio 2 
dalyje nurodyti regionai, visiems 
vartotojams turi būti sudaryta galimybė 
neribotai naudotis paslaugomis.

Or. pt

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi su viešaisiais interesais susijusių 
įsipareigojimų, o atokiausių regionų atveju reikia užtikrinti, kad visi vartotojai galėtų 
naudotis oro transportu, nes šios salos labai nutolusios nuo žemyno ir todėl priklausomos nuo 
šio transporto.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 39
8 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės ir  vietos valdžios 
institucijos imasi priemonių, siekdamos 
diferencijuoti rinkliavas pagal lėktuvų tipus 
ir jų keliamą triukšmą, išmetamą CO2
kiekį, vietos oro taršą ir energijos 
sunaudojimą. Vertinant keliamą triukšmą 
reikia atsižvelgti į tam tikro laiko rodiklius 
(dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklis). 

Or. de

Pagrindimas

Regiono gyventojams ir ekonominei veiklai (pvz., turizmui) daroma žala skiriasi atsižvelgiant 
į lėktuvo tipą ir priklauso nuo triukšmo, CO2, oro taršos ir energijos sunaudojimo. Vertinant 
keliamą triukšmą reikia atsižvelgti ir į laiką, kaip nurodyta Direktyvoje 2002/49/EB dėl 
aplinkos triukšmo.

Pakeitimą pateikė Louis Grech und Miloš Koterec

Pakeitimas 40
8 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
oro uosto naudotojui, norinčiam pasinaudoti 
tikslinėmis paslaugomis arba konkrečiu 
terminalu ar terminalo dalimi, būtų suteiktos 
tokios paslaugo ir jis galėtų pasinaudoti 
tokiu terminalu ar terminalo dalimi.

2. Valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
diskriminuojama ir kad bet kuriam oro 
uosto naudotojui, norinčiam pasinaudoti 
tikslinėmis paslaugomis arba konkrečiu 
terminalu ar terminalo dalimi, būtų suteiktos 
tokios paslaugos ir jis galėtų pasinaudoti 
tokiu terminalu ar terminalo dalimi. 
Rinkliavos nustatomos pagal minimalų 
standartą ir vienodas kainas tame pačiame 
oro uoste, neatsižvelgiant į tai, koks 
terminalas naudojamas.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Louis Grech und Miloš Koterec

Pakeitimas 41
10 straipsnio 5 dalis

5. Nepriklausoma reguliavimo institucija 
skelbia metines savo veiklos ataskaitas.

5. Nepriklausoma reguliavimo institucija 
kiekvienų metų pirmą mėnesį skelbia 
metines savo veiklos ataskaitas. Jos 
ataskaita prieinama oro uosto 
naudotojams, Komisijai ir visuomenei.

Or. en


