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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předkládá návrh směrnice o letištních poplatcích, jenž tvoří součást „letištního 
balíčku“1 a jehož celkovým cílem je posílit v souladu s cíli lisabonské agendy zásadní úlohu 
evropských letišť jakožto klíčové hnací síly k zajištění ekonomické a sociální 
konkurenceschopnosti Evropy. Až do současné doby musela evropská letiště čelit rozličným 
regulačním, obchodním a externím problémům souvisejícím s otázkami, jako je kapacita, 
financování a životní prostředí. Cílem těchto nových opatření je předložit společný soubor 
pravidel, jež budou uplatňována a vymáhána jednotně. Návrh se zaměřuje na úlohu letišť 
v dalším rozvoji a konkurenceschopnosti evropského vnitřního leteckého trhu, přičemž 
budoucí regulaci letišť v Evropě poznamená tím, že zajišťuje sbližování regulace mezi 
členskými státy a zřizuje nezávislý vnitrostátní orgán k řešení sporných otázek.

Navrhovatel se v souvislosti s rozsahem působnosti stanoviska snažil soustředit na aspekty 
regionálního rozvoje a administrativní rozměr tématu, na úlohu regulačního orgánu. Podrobně 
bylo prozkoumáno i mnoho dalších otázek, jako např. článek o transparentnosti, otázka příjmů 
plynoucích z jiných zdrojů, než je letecká doprava, či bezpečnostní poplatky; u těchto otázek 
však nebylo shledáno, že by spadaly do příslušnosti Výboru pro regionální rozvoj.

Vnitroevropská letecká doprava přináší ekonomickou hodnotu a naplňuje sociální potřeby 
společností, kterým slouží. Navrhovatel zdůrazňuje skutečnost, že devět z deseti občanů EU 
žije mimo hlavní města. Letecká doprava propojuje hlavní střediska EU s regiony, čímž 
usnadňuje život 90 % občanů EU žijících mimo hlavní města a zvyšuje přitažlivost regionů 
EU; tím se omezují snahy občanů stěhovat se pryč z odlehlých regionů EU. Přístupnost všech 
regionů a zájmy cestujících v letecké dopravě mají prvořadý význam. Je také zásadně 
důležité, aby byla do směrnice začleněna úloha, kterou má letecká doprava hrát při zvyšování 
sociální a ekonomické soudržnosti v celé Unii, neboť letiště přispívají k zakládání a rozvoji 
podniků, k pohybu pošty a naléhavých zásilek i k dodávkám zboží přesně na čas, a tím 
výrazně napomáhají regionálnímu rozvoji EU. Letecká doprava navíc vytváří na letištích 
a v jejich okolí pracovní místa. Je proto nutné dále podporovat investice do vysoce kvalitního 
dopravního propojení evropských regionů. 

Letištní poplatky se obvykle zavádějí a vybírají podle souboru zásad a kritérií, jež tvoří 
letištní systém poplatků. Změnou některých poplatků se mohou letiště snažit zvýšit využívání 
letištní infrastruktury a snížit dopad letectví na životní prostředí. Navrhovatel vítá přání 
Komise nově definovat vztah mezi provozovateli a uživateli letišť v tom smyslu, že bude 
vyžadována naprostá průhlednost, konzultace s uživateli a uplatňování zásady nediskriminace 
při výpočtu poplatků vybíraných od uživatelů za tutéž poskytovanou službu. Z důvodu 
zamezení administrativní zátěži je třeba, aby letiště a uživatelé letišť o letištních poplatcích 
konzultovali pouze v případech, že pro diskusi existuje nějaký důvod, jako je např. revize 
poplatků nebo uložení nových poplatků.

Zároveň je třeba zajistit, že se letiště a uživatelé letišť budou obracet na nezávislý regulační 
orgán pouze tehdy, když byly vyčerpány všechny možnosti dialogu a když je taková žádost 

  
1 Jeho součástí je návrh směrnice o letištních poplatcích, sdělení o kapacitě, účinnosti a bezpečnosti letišť 
v Evropě a zpráva o provádění směrnice o pozemním odbavování (přijatá dne 24. ledna 2007).
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odůvodněna závažnými důvody. Proto by měly mít členské státy možnost zavést určitá 
kritéria, jež stanoví, kdy jsou strany oprávněny žádat o intervenci.

Vzhledem ke zlepšování kapacity evropského systému letišť existuje potenciál pro rozvoj 
regionálních letišť, jež mohou hrát roli při snižování přetížení dopravy na hlavních 
evropských letištích. Regionální letiště by do oblasti působení této směrnice spadat neměla, 
neboť dodatečná regulace by pouze zvýšila jejich administrativní zátěž, což by ztížilo jejich 
rozvoj, a tím i přístupnost daného regionu. Ovšem velká přestupní centra a hlavní evropská 
a národní letiště je třeba regulovat, stejně jako jakékoli letiště působící na monopolním trhu. 
Mnoho menších letišť již čelí konkurenci, což působí na snižování letištních poplatků. 

Aby mohly vnitrostátní orgány vypracovat relevantní regionální rozvojové plány, musejí 
přesně chápat situaci svých letišť. Je proto možné vytvářet partnerství mezi veřejnými orgány 
a regionálními letišti, jejichž cílem bude podpora daného regionu a rozvoj společných 
obchodních činností.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2

(2) Je nezbytné zřídit společný rámec 
upravující základní prvky letištních poplatků 
a způsob jejich stanovování, neboť při 
absenci tohoto rámce by nemusely být 
dodržovány základní požadavky ve vztahu 
mezi řídícími orgány letišť a uživateli letišť.

(2) Je nezbytné zřídit společný rámec 
upravující základní prvky letištních poplatků 
a způsob jejich stanovování, neboť při 
absenci tohoto rámce by nemusely být 
dodržovány základní požadavky ve vztahu 
mezi řídícími orgány letišť a uživateli letišť. 
Tento rámec by měl uznávat význam 
regionálních letišť pro sociální 
a ekonomický rozvoj celé Unie.

Odůvodnění

Směrnice musí uznávat roli letecké dopravy pro ekonomickou a sociální soudržnost EU 
a podporovat rozvoj regionálních letišť v celé Unii.

Pozměňovací návrh 2
  

1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Letiště významně přispívají k sociální 
a ekonomické soudržnosti v Unii, neboť 
propojují regiony, vytvářejí pracovní místa 
a přitahují podniky.

Odůvodnění

Letecká doprava v Evropě nabízí ekonomické zhodnocení a uspokojuje sociální potřeby 
společenství, kterým slouží. Devět z deseti občanů EU žije mimo hlavní města. Letecká 
doprava spojuje hlavní centra EU s regiony, a tím zachovává přitažlivost regionů EU 
a zmenšuje snahy občanů stěhovat se pryč z odlehlejších oblastí.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 2b (nový)

(2b) Je třeba vytvářet partnerství mezi 
různými veřejnými orgány a regionálními 
letišti, jejichž cílem bude podpora regionu, 
ve kterém se letiště nachází, a rozvoj 
společných obchodních činností.

Odůvodnění

Aby mohly vnitrostátní orgány vypracovat relevantní regionální rozvojové plány, musejí 
přesně chápat situaci svých letišť. Je proto možné vytvářet partnerství mezi veřejnými orgány 
a regionálními letišti, jejichž cílem bude podpora daného regionu a rozvoj společných 
obchodních činností.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 3

(3) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
letiště na území Společenství, která 
překračují minimální velikost, protože řízení 
a financování malých letišť nevyžaduje 
uplatnění rámce Společenství.

(3) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
letiště na území Společenství, která 
překračují minimální velikost, protože řízení 
a financování malých letišť nevyžaduje 
uplatnění rámce Společenství, jelikož 
většina z nich působí ve stále 
konkurenčnějším obchodním prostředí 
a tato konkurence obvykle vede k tlaku na 
snižování letištních poplatků.
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Odůvodnění

Mnoho malých letišť je v soukromém vlastnictví a v mnoha případech tato letiště nejsou 
jedinými provozovateli v regionu, takže čelí obtížné konkurenci, která působí na snižování 
letištních poplatků.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 6

(6) V každém členském státě by měl být 
zřízen nezávislý regulační orgán, aby byla 
zajištěna nestrannost jeho rozhodnutí a řádné 
a účinné uplatňování této směrnice. Tento 
orgán by měl mít k dispozici všechny 
potřebné zdroje, pokud jde o personál, 
odbornost a finanční prostředky k plnění 
svých úkolů.

(6) V každém členském státě by měl být 
jmenován nebo zřízen nezávislý regulační 
orgán, aby byla zajištěna nestrannost jeho 
rozhodnutí a řádné a účinné uplatňování této 
směrnice. Tento orgán by měl mít 
k dispozici všechny potřebné zdroje, pokud 
jde o personál, odbornost a finanční 
prostředky k plnění svých úkolů.

Odůvodnění

V takto pozměněné podobě bude tento bod odůvodnění v souladu s čl. 10 odst. 1. Kdekoli je to 
možné, měl by být nezávislý regulační orgán jmenován, neboť je třeba zamezit dalšímu šíření 
byrokracie v členských státech.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 1 odst. 2

2. Tato směrnice se použije na jakékoli 
letiště nacházející se na území podléhajícím 
ustanovením Smlouvy a otevřeném pro 
obchodní dopravu, jehož roční objem 
provozu je vyšší než 1 milion cestujících 
nebo 25 000 tun nákladu.

2. Tato směrnice se použije na jakékoli 
letiště nacházející se na území podléhajícím 
ustanovením Smlouvy a otevřeném pro 
obchodní dopravu, jehož roční objem 
provozu přesahuje 0,5 % z celkového počtu 
cestujících ročně odbavených v Unii.

3. Aniž je dotčen odstavec 2, může členský 
stát:

i) uplatnit tuto směrnici na jakékoli letiště, 
které se nachází na jeho území a které je 
otevřené pro obchodní dopravu, jehož roční 
objem přesahuje 10 % z celkového počtu 
cestujících ročně odbavených v tomto 
členském státě,

ii) uplatnit tuto směrnici na jakékoli letiště, 
které se nachází na jeho území a které je 
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otevřené pro obchodní dopravu, na základě 
průzkumu trhu, jejž provede příslušný 
vnitrostátní orgán. Tento průzkum trhu 
bude proveden po úplné konzultaci 
s řídícím orgánem letiště a uživateli 
dotčeného letiště.
4. Každý členský stát zveřejní seznam svých 
letišť, pro něž tato směrnice platí, a zajistí, 
aby výsledky jakéhokoli průzkumu trhu 
uvedeného v odst. 3 bodě ii) byly k dispozici 
každému zájemci, aniž by při tom 
zpřístupnil důvěrné obchodní informace.

Tato směrnice se nepoužije na poplatky 
vybírané za účelem platby traťových 
a terminálových letových navigačních služeb 
v souladu s nařízením Komise (ES) 
č. 1794/2006, kterým se stanoví společný 
systém poplatků za letové navigační služby, 
ani na poplatky vybírané za účelem platby 
odbavovacích služeb, na které se odkazuje 
v příloze směrnice Rady 96/67/ES o přístupu 
na trh odbavovacích služeb na letištích 
Společenství.

5. Tato směrnice se nepoužije na poplatky 
vybírané za účelem platby traťových 
a terminálových letových navigačních služeb 
v souladu s nařízením Komise (ES) 
č. 1794/2006, kterým se stanoví společný 
systém poplatků za letové navigační služby, 
ani na poplatky vybírané za účelem platby 
odbavovacích služeb, na které se odkazuje 
v příloze směrnice Rady 96/67/ES o přístupu 
na trh odbavovacích služeb na letištích 
Společenství.

Touto směrnicí není dotčeno právo každého 
členského státu uplatnit dodatečná 
regulativní opatření, jež nejsou neslučitelná 
s touto směrnicí, či další související 
ustanovení práva Společenství s ohledem na 
řídící orgán letiště usazený na jeho území. 
To může zahrnovat zejména schvalování 
systémů zpoplatnění a/nebo výše poplatků 
na základě právních předpisů týkajících se 
hospodářské soutěže.

6. Touto směrnicí není dotčeno právo 
každého členského státu uplatnit dodatečná 
regulativní opatření, jež nejsou neslučitelná 
s touto směrnicí, či další související 
ustanovení práva Společenství s ohledem na 
řídící orgán letiště usazený na jeho území. 
To může zahrnovat zejména schvalování 
systémů zpoplatnění a/nebo výše poplatků 
na základě právních předpisů týkajících se 
hospodářské soutěže.

Odůvodnění

Regionální letiště by do oblasti působení této směrnice spadat neměla, neboť dodatečná 
regulace by pouze zvýšila jejich administrativní zátěž, což by ztížilo jejich rozvoj, a tím 
i přístupnost daného regionu. Ovšem velká přestupní centra a hlavní evropská a národní 
letiště je třeba regulovat, stejně jako jakékoli letiště působící na monopolním trhu. Mnoho 
menších letišť již čelí konkurenci, což působí na snižování letištních poplatků.

Pozměňovací návrh 7
Článek 3
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Členské státy zajistí, aby letištní poplatky 
nediskriminovaly uživatele letišť nebo 
cestující v letecké dopravě.

Členské státy zajistí, aby letištní poplatky 
nediskriminovaly uživatele letišť nebo 
cestující v letecké dopravě, kteří využívají 
stejné služby.

Odůvodnění

Pokud uživatelé letišť využívají odlišnou letištní infrastrukturu či odlišné služby, může se výše 
letištních poplatků lišit. Pokud jde ale o stejnou službu, nesmí mezi uživateli letišť 
a cestujícími v letecké dopravě existovat diskriminace.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby byl na každém 
letišti zřízen povinný a pravidelný postup 
konzultací mezi řídícím orgánem letiště 
a uživateli letiště nebo zástupci uživatelů 
letiště, pokud jde o systém letištních 
poplatků a výši těchto poplatků. Tyto 
konzultace se uskuteční nejméně jednou za 
rok.

1. Členské státy zajistí, aby byl na každém 
letišti zřízen povinný a pravidelný postup 
konzultací mezi řídícím orgánem letiště 
a uživateli letiště nebo zástupci uživatelů 
letiště, pokud jde o systém letištních 
poplatků a výši těchto poplatků. Tyto 
konzultace se uskuteční v době, kdy se 
uvažuje o revizi poplatků nebo o uložení 
nových poplatků, v každém případě však 
alespoň jednou za dva roky.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zamezit administrativní zátěži tím, že ke konzultacím 
o letištních poplatcích dojde tehdy, když pro diskusi existuje nějaký důvod. Rovněž se bere 
v úvahu situace, kdy se letiště a letečtí dopravci dohodnou na cenách na období několika let.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 5 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby řídící orgán 
letiště jednou ročně poskytoval každému 
uživateli letiště nebo zástupcům či 
sdružením uživatelů letišť informace 
o prvcích sloužících jako základ pro 
stanovení výše všech poplatků vybíraných 
na letišti. Tyto informace musejí obsahovat 
přinejmenším:

1. Členské státy zajistí, aby řídící orgán 
letiště v době, kdy se uvažuje o revizi 
poplatků nebo o zavedení nových poplatků,
poskytoval každému uživateli letiště nebo 
zástupcům či sdružením uživatelů letišť 
informace o prvcích sloužících jako základ 
pro stanovení výše všech poplatků 
vybíraných na letišti. Tyto informace musejí 
obsahovat přinejmenším:
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Odůvodnění

V souladu s čl. 4 odst. 1.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 5 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby uživatelé letišť 
pravidelně předkládali informace řídícímu
orgánu letiště, zejména:

2. Členské státy zajistí, aby uživatelé letišť 
v době, kdy se uvažuje o revizi poplatků 
nebo o zavedení nových poplatků, 
předkládali informace řídícímu orgánu 
letiště, zejména:

Odůvodnění

V souladu s čl. 4 odst. 1.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 7 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
nedojde k dosažení dohody o úrovni služeb, 
mohla kterákoli ze stran vyhledat zásah 
nezávislého regulačního orgánu.

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
nedojde k dosažení dohody o úrovni služeb, 
mohla kterákoli ze stran vyhledat zásah 
nezávislého regulačního orgánu. Členské 
státy definují přesné podmínky, za kterých 
může kterákoli ze stran požadovat zásah 
nezávislého regulačního orgánu.

Odůvodnění

Je třeba zajistit, že se kterákoli ze stran bude obracet na nezávislý regulační orgán pouze 
tehdy, když byly vyčerpány všechny možnosti dialogu a když pro takovou žádost existují 
závažné důvody.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 10 odst. 4

4. Kdykoli bude mít řídící orgán letiště nebo 
uživatel letiště stížnost, pokud jde 
o jakoukoli záležitost v rámci působnosti 
této směrnice, bude moci postoupit tuto 
stížnost nezávislému regulačnímu orgánu, 
který bude vystupovat jako rozhodčí orgán 
a do dvou měsíců od přijetí stížnosti vydá 

4. Aniž jsou dotčeny stávající mechanismy 
řešení sporů nebo statutární odvolací 
řízení, kdykoli bude mít řídící orgán letiště 
nebo uživatel letiště stížnost, pokud jde 
o jakoukoli záležitost v rámci působnosti 
této směrnice, bude moci za podmínek, jež 
stanoví daný členský stát, postoupit tuto 
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rozhodnutí. Nezávislý regulační orgán má 
právo žádat od zúčastněných stran informace 
potřebné pro rozhodnutí. Rozhodnutí 
regulačního orgánu je závazné.

stížnost nezávislému regulačnímu orgánu, 
který bude vystupovat jako rozhodčí orgán 
a do dvou měsíců od přijetí stížnosti vydá 
rozhodnutí. Nezávislý regulační orgán má 
právo žádat od zúčastněných stran informace 
potřebné pro rozhodnutí. Rozhodnutí 
regulačního orgánu je závazné.

Odůvodnění

Je třeba zajistit, že se kterákoli ze stran bude obracet na nezávislý regulační orgán pouze 
tehdy, když byly vyčerpány všechny možnosti dialogu a když pro takovou žádost existují 
závažné důvody. Právo na odvolání je třeba zajistit podle právního systému každého 
členského státu.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 11 odst. 1

1. Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o používání této směrnice 
nejpozději 4 roky od jejího vstupu 
v platnost, včetně případného návrhu, bude-
li to vhodné.

1. Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o používání této směrnice, ve 
které zhodnotí pokrok učiněný při 
dosahování cílů této regulace, nejpozději 4 
roky od jejího vstupu v platnost, včetně 
případného návrhu, bude-li to vhodné.

Odůvodnění

Je třeba, aby bylo nezávislé hodnocení používání této směrnice spojeno s pokrokem učiněným 
při dosahování stanovených cílů.


