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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija siūlo direktyvą dėl oro uostų rinkliavų laikyti „oro uostų teisės aktų paketo“1 dalimi, 
kurio bendras tikslas − atsižvelgiant į Lisabonos darbotvarkės tikslus sustiprinti gyvybiškai 
svarbų Europos oro uostų, kaip pagrindinės varančiosios jėgos, užtikrinančios Europos 
ekonominį ir socialinį konkurencingumą, vaidmenį. Iki šiol oro uostai Europoje patyrė įvairių 
sunkumų, susijusių su įvairiais reguliavimo, komerciniais ir išoriniais aspektais tokiose srityse 
kaip pajėgumai, finansavimas ir aplinkos apsauga. Šių naujų priemonių tikslas yra nustatyti 
bendrą taisyklių rinkinį, kuris būtų vienodai taikomas ir įgyvendinamas. Pasiūlyme 
akcentuojamas oro uostų vaidmuo vykdant tolimesnę Europos aviacijos vidaus rinkos plėtrą ir 
stiprinant konkurencingumą, šis pasiūlymas − tai būsimo Europos oro uostų veiklos 
reglamentavimo pradžia siekiant užtikrinti reglamentavimo suderinamumą valstybių narių 
tarpe, o taip pat sukurti nepriklausomą nacionalinę instituciją, kuri spręstų diskutuotinus 
klausimus.

Jūsų nuomonės referento tikslas, susijęs su nuomonės apimtimi, buvo akcentuoti regioninės 
plėtros aspektus ir administravimo problemas, t. y. reguliavimo institucijos vaidmenį.
Dauguma kitų klausimų, kaip straipsnis dėl skaidrumo, pajamos, nesusijusios su aviacija, ir 
saugumo mokesčiai taip pat buvo išsamiai aptarti, tačiau nuspręsta, kad jie nepriklauso 
Regioninės plėtros komiteto kompetencijai.

Oro transportas Europoje sukuria ekonominės naudos bei tenkina socialinius bendruomenių, 
kurioms jis tarnauja, poreikius. Pranešėjas pabrėžia faktą, kad devyni iš dešimties ES piliečių 
gyvena ne sostinėse. Oro transportas sujungia didžiausius ES centrus su regionais ir tai 
palengvina 90-ties procentų ES piliečių, gyvenančių ne sostinėse, gyvenimą, didina svarbų ES 
regionų patrauklumą ir mažina judėjimo iš atokesnių ES regionų tendencijas. Visų regionų 
pasiekiamumas ir oro transportu keliaujančių asmenų interesai yra ypač svarbūs. Taip pat 
svarbu  į direktyvą įtraukti nuostatas dėl oro transporto vaidmens didinant socialinę ir 
ekonominę sanglaudą visoje Sąjungoje, nes oro uostai prisideda kuriant bei plėtojant 
bendroves, siunčiant paštą ir kitus neatidėliotinus krovinius, o taip pat teikiant punktualias 
pristatymo paslaugas, kadangi taip ypač prisidedama prie ES regionų plėtros. Be to, oro 
transportas sukuria darbo vietų pačiuose oro uostuose ir vietovėse netoli jų. Todėl būtina 
toliau remti investicijas į aukštos kokybės transporto jungtis Europos regionuose.

Oro uostų rinkliavos dažniausiai yra nustatomos ir surenkamos vadovaujantis principų ir 
kriterijų rinkiniu, kuris sudaro oro uosto rinkliavų surinkimo sistemą. Keisdami tam tikras 
rinkliavas, oro uostai gali stengtis didinti oro uostų infrastruktūros naudojimą bei mažinti 
aviacijos poveikį aplinkai. Nuomonės referentas pritarė Komisijos siekiui iš naujo apibrėžti 
santykius tarp oro uostų operatorių ir oro uostų naudotojų, reikalaujant visiško skaidrumo, 
konsultavimosi su lankytojais ir nediskriminavimo principo taikymo apskaičiuojant rinkliavų 
dydį už tokias pačias teikiamas paslaugas. Siekiant pašalinti administracines kliūtis, 
konsultacijos tarp oro uostų ir naudotojų turėtų būti vykdomos tik tokiu atveju, jeigu 
egzistuoja pagrindas diskusijai, pvz., rinkliavų persvarstymas arba naujų rinkliavų 

  
1 Apima: pasiūlymą dėl direktyvos dėl oro uostų rinkliavų, komunikatą dėl Europos oro uostų pajėgumų, 
efektyvumo ir saugumo bei direktyvos dėl antžeminių paslaugų įgyvendinimo ataskaitą (patvirtinta 2007 m. 
sausio 24 d.)  
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paskyrimas.

Taip pat reikėtų užtikrinti, kad oro uostai ir oro uostų naudotojai kreiptųsi į reguliavimo 
institucijas tik tuomet, kai buvo išnaudotos visos dialogo galimybės ir jeigu egzistuoja rimtos 
pateisinamos priežastys skundui pateikti. Todėl valstybės narės turėtų turėti galimybę 
nustatyti tam tikrus kriterijus, kada diskutuojančios pusės turi teisę prašyti reguliavimo 
institucijos įsikišimo.

Siekiant patobulinti Europos oro uostų sistemos pajėgumus, reikia atkreipti dėmesį į 
regioninių oro uostų, kurie galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį mažinant apkrovimą 
didžiuosiuose Europos oro uostuose, plėtros potencialą. Regioniniai oro uostai neturėtų 
patekti į šios direktyvos taikymo sritį, nes papildomos taisyklės tik sukurtų daugiau 
administracinių kliūčių regioniniams oro uostams ir tai kliudytų jų plėtrai, o tuo pačiu regiono 
prieinamumui. Tačiau didžiausių persėdimo centrų ir pagrindinių Europos bei nacionalinių 
oro uostų veikla turėtų būti reglamentuojama kartu su visais kitais oro uostais, jeigu veikiama 
monopolinėje rinkoje. Dauguma nedidelių oro uostų jau susidūrė su konkurencija, dėl kurios 
buvo sumažintas oro uosto taikomų rinkliavų dydis.

Be to, siekdamos sudaryti atitinkamus regioninės plėtros planus, nacionalinės institucijos 
privalo suprasti tikslią jos kontroliuojamo oro uosto padėtį. Todėl reikėtų siekti visuomeninių 
institucijų ir regioninių oro uostų partnerystės, kad būtų galima vystyti regioną bei kurti 
bendrą komercinės prigimties veiklą.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
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. Šioje sistemoje 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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būtina pripažinti regioninių oro uostų 
svarbą socialinei ir ekonominei visos 
Sąjungos plėtrai.  

Pagrindimas

Direktyvoje būtina pripažinti  oro transporto svarbą Europos Sąjungos  ekonominei ir 
socialinei sanglaudai ir skatinti regioninių oro uostų plėtrą visoje ES teritorijoje.  

Pakeitimas 2
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Oro uostai žymiai prisideda prie 
socialinės ir ekonominės ES sanglaudos, 
sujungdami regionus, sukurdami darbo 
vietų ir pritraukdami verslą.

Pagrindimas

Oro transportas Europoje sukuria ekonominės naudos bei tenkina socialinius bendruomenių, 
kurioms jis tarnauja, poreikius. Devyni iš dešimties ES piliečių gyvena ne sostinėse. Oro 
transportas sujungia didžiausius ES centrus su regionais, tai didina ES regionų patrauklumą 
ir sumažina judėjimo iš atokesnių ES regionų tendencijas.

Pakeitimas 3
2b konstatuojamoji dalis (nauja)

(2b) Siekiant vystyti regioną, kuriame yra 
oro uostas, bei plėtoti bendrą komercinę 
veiklą, reikia kurti partnerystę tarp įvairių 
visuomeninių institucijų ir regioninių oro 
uostų.

Pagrindimas
Sudarant atitinkamus regioninės plėtros planus, nacionalinės institucijos privalo suprasti 
tikslią jos kontroliuojamo oro uosto padėtį.Todėl reikia kurti partnerystę tarp visuomeninių 
institucijų ir regioninių oro uostų, siekiant vystyti regioną bei plėtoti bendrą komercinės 
prigimties veiklą.

Pakeitimas 4
3 konstatuojamoji dalis

(3) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
Bendrijos teritorijoje esantiems oro uostams, 
didesniems už nustatytą mažiausią dydį, nes 
mažiems oro uostams valdyti ir finansuoti 

Ši direktyva turėtų būti taikoma Bendrijos 
teritorijoje esantiems oro uostams, 
didesniems už nustatytą mažiausią dydį, nes 
mažiems oro uostams valdyti ir finansuoti 
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Bendrijos sistema nereikalinga. Bendrijos sistema nereikalinga, kadangi 
dauguma jų veikia vis konkurencingesnėje 
verslo aplinkoje ir tokia konkurencija 
skatina oro uosto rinkliavų mažėjimą.

Pagrindimas

Dauguma nedidelių oro uostų yra privatūs ir daugeliu atveju atitinkamame regione jie nėra 
vieninteliai, todėl susiduria su stipria konkurencija ir tai skatina oro uosto rinkliavų 
mažėjimą.

Pakeitimas 5
6 konstatuojamoji dalis

(6) Kiekvienoje valstybėje narėje siekiant 
užtikrinti jos sprendimų nešališkumą ir 
tinkamą veiksmingą šios direktyvos 
taikymą, turėtų būti įsteigta nepriklausoma 
reguliavimo institucija. Ši institucija turėtų 
turėti visus užduotims atlikti būtinus 
išteklius – personalą, kompetenciją ir 
finansines priemones.

(6) Kiekvienoje valstybėje narėje siekiant 
užtikrinti jos sprendimų nešališkumą ir 
tinkamą veiksmingą šios direktyvos 
taikymą, turėtų būti paskirta arba įsteigta 
nepriklausoma reguliavimo institucija. Ši 
institucija turėtų turėti visus užduotims 
atlikti būtinus išteklius – personalą, 
kompetenciją ir finansines priemones.

Pagrindimas

Pakeitus, ši konstatuojamoji dalis atitinka 10 straipsnio 1 pastraipą. Siekiant išvengti 
biurokratinių kliūčių didėjimo valstybėse narėse, kai tai įmanoma, paskiriama nepriklausoma 
reguliavimo institucija.

Pakeitimas 6
1 straipsnio 2 pastraipa

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
daugiau nei 0,5 proc. viso Sąjungoje per 
metus aptarnaujamų keleivių skaičiaus.
3. Nepažeisdama 2 dalies nuostatų valstybė 
narė gali:

i) taikyti šią direktyvą kiekvienam jos 
teritorijoje esančiam oro uostui, atviram 
komerciniams vežimams, kuriuose per 
metus aptarnaujama daugiau nei 10 proc. 
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viso toje valstybėje narėje per metus 
aptarnaujamų keleivių skaičiaus;

ii) taikyti šią direktyvą kiekvienam jos 
teritorijoje esančiam oro uostui, atviram 
komerciniams vežimams, vadovaujantis 
rinkos tyrimu, kuriuos atlieka 
kompetentingos nacionalinės institucijos.
Toks rinkos tyrimas atliekamas po išsamių 
konsultacijų su oro uosto vadovybe ir šio 
oro uosto naudotojais.
4. Kiekviena valstybė narė skelbia oro 
uostų, kuriems taikoma ši direktyva, sąrašą 
ir užtikrina, kad, neatskleidžiant 
konfidencialios verslo informacijos, 
kiekviena suinteresuota šalis galėtų 
susipažinti su 3 dalies ii punkte minimo 
rinkos tyrimo rezultatais.

Ši direktyva netaikoma rinkliavoms už oro 
navigacijos ir oro uosto navigacijos 
paslaugas, vadovaujantis Komisijos 
reglamentu (EB) Nr. 1794/2006, nustatančiu 
bendrą rinkliavų už oro navigacijos 
paslaugas sistemą, arba rinkliavoms, 
renkamoms už antžemines paslaugas, 
nurodytas Tarybos direktyvos 96/67/EB dėl 
patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų 
antžeminių paslaugų rinką priede.

5. Ši direktyva netaikoma rinkliavoms už 
oro navigacijos ir oro uosto navigacijos 
paslaugas, vadovaujantis Komisijos 
reglamentu (EB) Nr. 1794/2006, nustatančiu 
bendrą rinkliavų už oro navigacijos 
paslaugas sistemą, arba rinkliavoms, 
renkamoms už antžemines paslaugas, 
nurodytas Tarybos direktyvos 96/67/EB dėl 
patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų 
antžeminių paslaugų rinką priede.

Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių 
teisės taikyti papildomas teisės aktais 
nustatyto reguliavimo priemones, 
nesuderinamas su šia direktyva, ar kitas 
atitinkamas Bendrijos teisės nuostatas visų 
jos teritorijoje įsisteigusių oro uosto 
valdymo institucijų atžvilgiu. Šios 
priemonės visų pirma gali apimti rinkliavų 
sistemų ir (arba) rinkliavų dydžio tvirtinimą, 
atsižvelgiant į konkurencijos įstatymą.

6. Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių 
teisės taikyti papildomas teisės aktais 
nustatyto reguliavimo priemones, 
nesuderinamas su šia direktyva, ar kitas 
atitinkamas Bendrijos teisės nuostatas visų 
jos teritorijoje įsisteigusių oro uosto 
valdymo institucijų atžvilgiu. Šios 
priemonės visų pirma gali apimti rinkliavų 
sistemų ir (arba) rinkliavų dydžio tvirtinimą, 
atsižvelgiant į konkurencijos įstatymą.

Pagrindimas

Regioniniai oro uostai neturėtų patekti į šios direktyvos taikymo sritį, nes papildomos 
taisyklės tik sukurtų daugiau administracinių kliūčių regioniniams oro uostams ir tai kliudytų 
jų plėtrai, o tuo pačiu regiono prieinamumui.Tačiau didžiausių persėdimo centrų ir 
pagrindinių Europos bei nacionalinių oro uostų veikla turėtų būti reglamentuojama kartu su 
visais kitais oro uostais, jeigu veikiama monopolinėje rinkoje.Dauguma nedidelių oro uostų 
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jau susidūrė su konkurencija, dėl kurios sumažėjo oro uosto taikomų rinkliavų dydis.

Pakeitimas 7
3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad taikant oro 
uosto rinkliavas nebus diskriminuojami oro 
uosto naudotojai ar oro keleiviai.

Valstybės narės užtikrina, kad taikant oro 
uosto rinkliavas nebus diskriminuojami oro 
uosto naudotojai ar oro keleiviai,
besinaudojantys tokiomis pačiomis 
paslaugomis.

Pagrindimas

Jeigu oro uosto naudotojai naudojasi skirtinga oro uosto infrastruktūra ir paslaugomis, oro 
uosto rinkliavų dydis gali būti skirtingas. Teikiant tokias pačias paslaugas, negalima 
diskriminuoti oro uosto naudotojų arba oro keleivių.

Pakeitimas 8
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 ruošiantis 
persvarstyti taikomas rinkliavas arba įvesti 
naujas ir bet kokiu atveju bent kartą per 
dvejus metus.  

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas yra panaikinti administracines kliūtis vykdant konsultacijas su rinkliavomis 
susijusiais klausimais, jeigu egzistuoja pagrindas diskusijai. Juo taip pat atsižvelgiama į 
tokią padėtį, kai oro uostai ir oro linijų bendrovės sutaria dėl kainų keleriems metams.

Pakeitimas 9
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, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad ruošiantis 
persvarstyti taikomas rinkliavas arba įvesti 
naujas, oro uostą valdanti institucija 
kiekvienam oro uosto naudotojui arba oro 
uosto naudotojų atstovams ar asociacijoms 
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kuriais remiantis nustatomas visų oro uoste 
mokamų rinkliavų dydis. Šią informaciją 
turėtų sudaryti bent jau šie duomenys:

pateiks informaciją apie komponentus, 
kuriais remiantis nustatomas visų oro uoste 
mokamų rinkliavų dydis. Šią informaciją 
turėtų sudaryti bent jau šie duomenys:

Pagrindimas

Dera su 4 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 10
5 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad oro uosto 
naudotojai valdančiajai institucijai 
reguliariai teiks informaciją apie:

2. Valstybės narės užtikrina, kad, ruošiantis 
persvarstyti taikomas rinkliavas arba įvesti 
naujas, oro uosto naudotojai valdančiajai 
institucijai reguliariai teiks informaciją apie:

Pagrindimas

Dera su 4 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 11
7 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, 
jei susitarimo dėl paslaugų kokybės lygio 
nėra, kiekviena šalis galės prašyti, kad 
įsikištų nepriklausomą reguliavimo 
institucija.

2. Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, 
jei susitarimo dėl paslaugų kokybės lygio 
nėra, kiekviena šalis galės prašyti, kad 
įsikištų nepriklausomą reguliavimo 
institucija. Valstybės narės apibrėžia tikslias 
sąlygas, kuriomis kiekviena šalis gali 
prašyti nepriklausomos reguliavimo 
institucijos įsikišimo.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad šalys kreipsis į reguliavimo instituciją tik tuomet, kai buvo išnaudotos 
visos dialogo galimybės ir jeigu egzistuoja rimtos pateisinamos priežastys skundui pateikti.

Pakeitimas 12
10 straipsnio 4 dalis

4. Jei oro uostą valdanti institucija arba kuris 
nors oro uosto naudotojas turi nusiskundimų 
dėl šios direktyvos taikymo, jis gali paduoti 

4. Nepažeidžiant egzistuojančių ginčų 
sprendimo mechanizmų arba įstatyminių 
skundo pateikimo procedūrų, jei oro uostą 
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skundą nepriklausomai reguliavimo 
institucijai, ir ji kaip ginčų sprendimo 
institucija priima sprendimą per du mėnesius 
nuo skundo gavimo dienos. Nepriklausoma 
reguliavimo institucija turi teisę prašyti, kad 
šalys suteiktų sprendimui būtiną informaciją.
Reguliavimo institucijos sprendimai yra 
privalomi.

valdanti institucija arba kuris nors oro uosto 
naudotojas turi nusiskundimų dėl šios 
direktyvos taikymo, vadovaujantis 
atitinkamos valstybės narės nustatytomis 
sąlygomis, jis gali paduoti skundą 
nepriklausomai reguliavimo institucijai, ir ji 
kaip ginčų sprendimo institucija priima 
sprendimą per du mėnesius nuo skundo 
gavimo dienos. Nepriklausoma reguliavimo 
institucija turi teisę prašyti, kad šalys 
suteiktų sprendimui būtiną informaciją.
Reguliavimo institucijos sprendimai yra 
privalomi.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad šalys kreipsis į nepriklausomą reguliavimo instituciją tik tuomet, kai 
buvo išnaudotos visos dialogo galimybės ir jeigu egzistuoja rimtos pateisinamos priežastys 
skundui pateikti. Teisė pateikti skundą užtikrinama vadovaujantis kiekvienos valstybės narės 
teisine sistema.

Pakeitimas 13
11 straipsnio 1 dalis

1. Komisija ne vėliau kaip po 4 metų nuo jos 
įsigaliojimo pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos 
veikimą ir prireikus deramus pasiūlymus.

1. Komisija ne vėliau kaip po 4 metų nuo jos 
įsigaliojimo pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos 
veikimą, įvertindama padarytą pažangą 
siekiant šio reglamento tikslų, ir prireikus 
pateikia deramus pasiūlymus.

Pagrindimas

Nepriklausomas šios direktyvos veiklos įvertinimas turi būti susietas su pažanga, padaryta 
siekiant nustatytų  tikslų.


