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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija ierosina direktīvu par lidostu nodevām, kas paredzēta kā daļa no lidostu paketes1 un 
kuras vispārējais mērķis saskaņā ar Lisabonas programmas mērķiem būtu paplašināt Eiropas 
lidostu svarīgo nozīmi, kā pamatprincipu, lai nodrošinātu Eiropas ekonomisko un sociālo 
konkurētspēju. Līdz šim Eiropas lidostas ir saskārušās ar dažādām reglamentējošām, 
komerciālām un ārējām problēmām attiecībā uz tādiem jautājumiem kā lidostu kapacitāte, 
finansējums un vide. Jauno pasākumu mērķis ir sniegt kopēju noteikumu kopumu, kurus 
vienoti piemērotu un īstenotu. Priekšlikumā uzmanība pievērsta tam, kāda ir lidostu nozīme 
Eiropas iekšējā aviācijas tirgus turpmākās attīstības un konkurētspējas veicināšanā, un tajā ir 
atzīmēta regulas par lidostām Eiropā turpmākā nozīme, nodrošinot likumdošanas konverģenci 
starp dalībvalstīm, kā arī lai izveidotu neatkarīgu valsts iestādi strīdu izšķiršanai.

Jūsu referenta mērķis attiecībā uz atzinuma saturu bija pievērst uzmanību reģionālās attīstības 
aspektam un administratīvajai dimensijai, kā arī regulatīvās iestādes lomai. Sīki aplūkoja arī 
daudzus citus jautājumus, piemēram, par pārredzamību, par ieņēmumiem, kas nav saistīti ar 
aviāciju, un par drošības nodevām, bet nolēma, ka tie nav Reģionālās attīstības komitejas 
atbildības jomā.

Eiropā gaisa transports nodrošina ekonomisko vērtību un īsteno to kopienu vajadzības, kurām 
tas kalpo. Jūsu referents uzsver, ka deviņi no desmit ES pilsoņiem dzīvo ārpus galvaspilsētām. 
Gaisa transports savieno lielākos ES centrus ar reģioniem un tas atvieglo dzīvi 90 % ES 
pilsoņu, kuri dzīvo ārpus galvaspilsētām, kā arī atbalsta ES reģionu nozīmību un mazina 
tendenci doties prom no attālākiem ES apvidiem. Piekļuve visiem reģioniem un gaisa 
satiksmes pasažieru intereses ir ļoti svarīgas. Svarīgi arī ir direktīvā norādīt gaisa transporta 
nozīmi sociālās un ekonomiskās kohēzijas pastiprināšanai visā Eiropas Savienībā, jo lidostas 
sniedz ieguldījumu uzņēmumu izveidošanā un attīstībā, pasta sūtījumu un svarīgu kravu 
pārvadāšanā, kā arī preču savlaicīgā piegādē, jo īpaši sekmējot ES reģionālo attīstību. Turklāt 
gaisa transports nodrošina darbavietas lidostās un tuvākajās apdzīvotajās vietās. Tāpēc, lai 
veicinātu turpmākus ieguldījumus Eiropas reģionos, ir nepieciešami augstiem standartiem 
atbilstoši transporta ceļi. 

Parasti lidostu nodevas nosaka un piemēro saskaņā ar principu un kritēriju kopumu, kas veido 
lidostas nodokļu sistēmu. Mainot atsevišķas nodevas, gaisa transports var intensīvāk izmantot 
lidostas infrastruktūru un samazināt aviācijas ietekmi uz vidi. Jūsu referents atzinīgi vērtē 
Komisijas vēlmi atkārtoti definēt saistību starp lidostu operatoriem un lidostu lietotājiem, 
pieprasot pilnīgu pārredzamību, konsultēšanos ar lidostu lietotājiem un nediskriminēšanas 
principa piemērošanu, aprēķinot nodevas, kuras par tā paša pakalpojuma sniegšanu piemēro 
lietotājiem. Lai likvidētu administratīvo slogu, konsultācijām starp lidostām un lidostu 
lietotājiem par lidostu nodevām ir jānotiek tikai tad, ja ir pamats diskusijām, piemēram, 
nodevu pārskatīšana vai jaunu nodevu piemērošana.

Vienlaikus ir jānodrošina, ka lidostas un lidostu lietotāji tikai tad vēršas regulatīvajā iestādē, 

  
1 Iekļauts: priekšlikums direktīvai par lidostu nodevām, paziņojums par lidostu kapacitāti, efektivitāti un drošību 
Eiropā un ziņojums attiecībā uz direktīvas par apkalpošanu uz zemes īstenošanu. (pieņemta 2007. gada 
24. janvārī).
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kad ir izmantotas visas dialoga iespējas, un ja ir nopietns iemesls, kas pamato prasību. Tāpēc 
dalībvalstīm jābūt iespējai noteikt konkrētus kritērijus, kad puses ir tiesīgas vērsties 
regulatīvajā iestādē.

Attiecībā uz Eiropas lidostu sistēmas kapacitātes pastiprināšanu pastāv iespēja attīstīt 
reģionālās lidostas, kurām var būt svarīga lomu satiksmes sastrēgumu mazināšanā Eiropas 
lielākajos pārvadājumu centros. Šīs direktīvas darbības jomai nebūtu jāattiecas uz 
reģionālajām lidostām, jo papildu noteikumi reģionālajām lidostām būtu tikai administratīvais 
slogs, kas kavētu to attīstību un līdz ar to arī piekļuvi šiem reģioniem. Tomēr lielākie 
pārvadājumu centri un galvenās Eiropas un valsts lidostas būtu jāregulē līdztekus ar ikvienu 
citu lidostu, ja tā darbojas monopolistiskā tirgū. Daudzas no mazajām lidostām jau saskaras ar 
konkurenci, kas izraisa lidostu nodevu līmeņu samazināšanos.

Turklāt valsts iestādēm ir nepieciešams izprast savu valsts lidostu patieso situāciju, lai būtu 
iespējams izstrādāt atbilstošus reģionālās attīstības plānus. Tāpēc ir jāizveido partnerība starp 
valsts iestādēm un reģionālajām lidostām, lai sekmētu reģiona attīstību un attīstītu kopēju 
saimniecisko darbību.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Ir nepieciešams izveidot kopēju 
regulējumu attiecībā uz lidostu nodevu 
pamatiezīmēm un nodevu noteikšanas veidu, 
jo, šādam regulējumam iztrūkstot, 
pamatprasības attiecībās starp lidostas 
pārvaldes iestādi un lidostas lietotājiem var 
netikt ņemtas vērā.

(2) Ir nepieciešams izveidot kopēju 
regulējumu attiecībā uz lidostu nodevu 
pamatiezīmēm un nodevu noteikšanas veidu, 
jo, šādam regulējumam iztrūkstot, 
pamatprasības attiecībās starp lidostas 
pārvaldes iestādi un lidostas lietotājiem var 
netikt ņemtas vērā. Kopējā regulējumā 
jāatzīst reģionālo lidostu nozīme sociālajai 
un reģionālajai attīstībai visā Eiropas 
Savienībā.

Pamatojums

Direktīvā ir jāatzīst gaisa transporta nozīme ES ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai, un 
reģionālo lidostu attīstība ir jāveicina visā Eiropas Savienībā.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
2.a apsvērums (jauns)

(2a) Lidostas sniedz nozīmīgu ieguldījumu 
sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai 
Eiropas Savienībā, nodrošinot satiksmi 
starp reģioniem, radot darbavietas un 
piesaistot uzņēmējdarbību.

Pamatojums

Eiropā gaisa transports nodrošina ekonomisko vērtību un īsteno to kopienu sociālās 
vajadzības, kurām tas kalpo. Deviņi no desmit ES pilsoņiem dzīvo ārpus galvaspilsētām. 
Gaisa transports savieno galvenos ES centrus ar reģioniem un tādējādi saglabā ES reģionu 
nozīmi un mazina tendenci doties prom no attālākiem apvidiem.

Grozījums Nr. 3
2.b apsvērums (jauns)

(2b) Ir jāizveido partnerība starp dažādām 
valsts iestādēm un reģionālajām lidostām, 
lai veicinātu tā reģiona attīstību, kurā 
lidosta ir izvietota, un attīstītu kopēju 
saimniecisko darbību.

Pamatojums

Valsts iestādēm nepieciešams izprast savu lidostu patieso situāciju, lai būtu iespējams 
izstrādāt atbilstošus reģionālās attīstības plānus. Tāpēc ir jāizveido partnerība starp valsts 
iestādēm un reģionālajām lidostām, lai veicinātu reģiona attīstību un attīstītu kopēju 
saimniecisko darbību.

Grozījums Nr. 4
3. apsvērums

(3) Šī direktīva jāpiemēro tām lidostām 
Kopienas teritorijā, kuru lielums pārsniedz 
minimālo, jo attiecībā uz mazo lidostu 
vadību un finansējumu nav nepieciešams 
piemērot Kopienas regulējumu.

(3) Šī direktīva jāpiemēro tām lidostām 
Kopienas teritorijā, kuru lielums pārsniedz 
minimālo, jo attiecībā uz mazo lidostu 
vadību un finansējumu nav nepieciešams 
piemērot Kopienas regulējumu, jo vairums 
no tām darbojas uzņēmējdarbības vidē, 
kurā pastiprinās konkurence, un šāda 
konkurence var izraisīt lidostu nodevu 
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samazināšanos. 

Pamatojums

Daudzas no mazajām lidostām pieder privātpersonām, un bieži vien tās nav vienīgie 
operatori šajā reģionā, līdz ar to tām nākas saskarties ar spēcīgu konkurenci, kas izraisa 
lidostu nodevu līmeņu samazināšanos.

Grozījums Nr. 5
6. apsvērums

(6) Katrā dalībvalstī ir jāizveido neatkarīga 
regulatīva iestāde, lai nodrošinātu tās 
lēmumu objektivitāti un šīs direktīvas 
pareizu un efektīvu piemērošanu. Šīs 
iestādes rīcībā ir jābūt visiem 
nepieciešamajiem personāla, speciālu 
zināšanu un finanšu resursiem tās uzdevumu 
veikšanai.

(6) Katrā dalībvalstī ir jānosaka vai
jāizveido neatkarīga regulatīva iestāde, lai 
nodrošinātu tās lēmumu objektivitāti un šīs 
direktīvas pareizu un efektīvu piemērošanu. 
Šīs iestādes rīcībā ir jābūt visiem 
nepieciešamajiem personāla, speciālu 
zināšanu un finanšu resursiem tās uzdevumu 
veikšanai.

Pamatojums

Ar šo grozījumu apsvērums ir saskaņots ar 10. panta 1. punktu. Ja vien iespējams, ir jānosaka 
regulatīvā iestāde, lai izvairītos no birokrātijas palielināšanās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 6
1. panta 2. punkts

2. Šo direktīvu piemēro visām lidostām, 
kuras atrodas teritorijā, uz ko attiecas 
Līguma noteikumi, un kuras ir atvērtas 
komerciālai satiksmei, un kuru gada 
apgrozījums pārsniedz 1 miljonu pasažieru 
vai 25000 tonnas kravu pārvadājumu.

2. Šo direktīvu piemēro visām lidostām, 
kuras atrodas teritorijā, uz ko attiecas 
Līguma noteikumi, un kuras ir atvērtas 
komerciālai satiksmei, un kuru gada 
apgrozījums ir vairāk nekā 0,5 % no kopējā
apkalpoto pasažieru skaita Eiropas 
Savienībā.
3. Neskarot 2. punktu, dalībvalsts var:

i) piemērot šo direktīvu ikvienai tās 
teritorijā izvietotai lidostai, kura ir atvērta 
komerciālai satiksmei un kuras gada 
apgrozījums šajā valstī ir vairāk nekā 10 % 
no kopējā apkalpoto pasažieru skaita katru 
gadu,

ii) piemērot šo direktīvu ikvienai tās 
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teritorijā izvietotai lidostai, kura ir atvērta 
komerciālai satiksmei, balstoties uz tirgus 
pētījumu, kuru veikusi kompetentā valsts 
iestāde. Šāds tirgus pētījums jāveic pēc 
vispusīgas apspriešanās ar lidostas 
pārvaldes struktūru un šīs lidostas 
lietotājiem.
4. Katra dalībvalsts publicē to lidostu 
sarakstu, kurām direktīva tiek piemērota, 
un nodrošina, ka 3. punkta ii) apakšpunktā 
minētā tirgus pētījuma rezultāti ir pieejami 
ikvienai ieinteresētajai pusei, tajā pašā 
laikā neatklājot konfidenciālu 
uzņēmējdarbības informāciju.

Šo direktīvu nepiemēro maksājumiem, kurus 
iekasē kā atlīdzību par aeronavigācijas 
pakalpojumiem ceļā un termināļos saskaņā 
ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1794/2006, ar 
ko nosaka kopēju tarifikācijas sistēmu 
aeronavigācijas pakalpojumiem, vai 
maksājumiem, kurus iekasē kā atlīdzību par 
lidlauka pakalpojumiem, kas minēti 
pielikumā Padomes Direktīvai 96/67/EK par 
pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum 
Kopienas lidostās.

5. Šo direktīvu nepiemēro maksājumiem, 
kurus iekasē kā atlīdzību par aeronavigācijas 
pakalpojumiem ceļā un termināļos saskaņā 
ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1794/2006, ar 
ko nosaka kopēju tarifikācijas sistēmu 
aeronavigācijas pakalpojumiem, vai 
maksājumiem, kurus iekasē kā atlīdzību par 
lidlauka pakalpojumiem, kas minēti 
pielikumā Padomes Direktīvai 96/67/EK par 
pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum 
Kopienas lidostās.

Šī direktīva neierobežo katras dalībvalsts 
tiesības piemērot papildu reglamentējošus 
pasākumus, kas ir saderīgi ar šo direktīvu vai 
citiem atbilstošiem Kopienas tiesību 
noteikumiem, attiecībā uz jebkuru lidostas 
pārvaldes iestādi, kas reģistrēta tās teritorijā. 
Tas jo īpaši var ietvert nodevu sistēmu 
un/vai nodevu līmeņa apstiprināšanu, 
pamatojoties uz konkurences tiesībām. 

6. Šī direktīva neierobežo katras dalībvalsts 
tiesības piemērot papildu reglamentējošus 
pasākumus, kas ir saderīgi ar šo direktīvu vai 
citiem atbilstošiem Kopienas tiesību 
noteikumiem, attiecībā uz jebkuru lidostas 
pārvaldes iestādi, kas reģistrēta tās teritorijā. 
Tas jo īpaši var ietvert nodevu sistēmu 
un/vai nodevu līmeņa apstiprināšanu, 
pamatojoties uz konkurences tiesībām.

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības jomā nebūtu jāiekļauj reģionālās lidostas, jo reģionālajām lidostām 
papildu noteikumi būtu tikai administratīvais slogs, kas kavētu to attīstību un līdz ar to arī 
pieeju reģioniem. Tomēr lielākie pārvadājumu centri un galvenās Eiropas un valsts lidostas ir 
jāregulē vienlaikus ar ikvienu citu lidostu, ja tā darbojas monopolistiskā tirgū.  Daudzas no 
mazajām lidostām jau ir saskārušās ar konkurenci, kas izraisa lidostu nodevu līmeņu 
samazināšanos.

Grozījums Nr. 7
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3. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka lidostu nodevas 
nav diskriminējošas attiecībā uz lidostas 
lietotājiem vai aviopasažieriem.

Dalībvalstis nodrošina, ka lidostu nodevas 
nav diskriminējošas attiecībā uz lidostas 
lietotājiem vai aviopasažieriem, kuri 
izmanto to pašu pakalpojumu.

Pamatojums

Lidostu nodevu līmeņi var būt atšķirīgi, ja lidostu lietotāji izmanto dažādas lidostas 
infrastruktūras un pakalpojumus. Lidostu nodevām par to pašu pakalpojumu jābūt 
nediskriminējošām attiecībā uz lidostas lietotājiem vai aviopasažieriem.

Grozījums Nr. 8
4. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka katrā lidostā 
tiek noteikta obligāta un regulāra 
konsultāciju procedūra starp lidostas 
pārvaldes iestādi un lidostas lietotājiem vai 
to pārstāvjiem attiecībā uz lidostu nodevu 
sistēmas darbību un šādu nodevu līmeni. 
Šādas konsultācijas notiek ne retāk kā vienu 
reizi gadā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka katrā lidostā 
tiek noteikta obligāta un regulāra 
konsultāciju procedūra starp lidostas 
pārvaldes iestādi un lidostas lietotājiem vai 
to pārstāvjiem attiecībā uz lidostu nodevu 
sistēmas darbību un šādu nodevu līmeni. 
Šādas konsultācijas notiek, ja tiek paredzēts 
pārskatīt nodevas vai noteikt jaunas 
nodevas un ikvienā gadījumā ne retāk kā 
reizi divos gados.

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir likvidēt administratīvo slogu, konsultējoties jautājumos par lidostu 
nodevām, ja ir pamats diskusijām. Tajā ir ņemta vērā situācija, kad vienošanās par cenām 
starp lidostu un aviosabiedrībām ir noslēgta uz vairākiem gadiem.

Grozījums Nr. 9
5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka lidostas 
pārvaldes iestāde katram lidostas lietotājam 
vai lidostas lietotāju asociāciju pārstāvjiem 
vienu reizi gadā sniedz informāciju par 
komponentiem, pamatojoties uz kuriem tiek 
noteikts visu lidostā iekasēto nodevu 
līmenis. Šajā informācijā ir jāietver vismaz:

1. Ja tiek paredzēts pārskatīt nodevas vai 
noteikt jaunas nodevas, dalībvalstis
nodrošina, ka lidostas pārvaldes iestāde 
katram lidostas lietotājam vai lidostas 
lietotāju asociāciju pārstāvjiem vienu reizi 
gadā sniedz informāciju par komponentiem, 
pamatojoties uz kuriem tiek noteikts visu 
lidostā iekasēto nodevu līmenis. Šajā 
informācijā ir jāietver vismaz:
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Pamatojums

Saskaņā ar 4. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 10
5. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nodrošina, ka lidostas lietotāji 
regulāri iesniedz informāciju lidostas 
pārvaldes iestādei, jo īpaši attiecībā uz:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka lidostas lietotāji 
regulāri iesniedz informāciju lidostas 
pārvaldes iestādei, ja tiek paredzēts 
pārskatīt nodevas vai noteikt jaunas 
nodevas, jo īpaši attiecībā uz:

Pamatojums

Saskaņā ar 4. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 11
7. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
vienošanās par pakalpojumu līmeni netiek 
panākta, katra no pusēm var lūgt neatkarīgās 
regulatīvās iestādes iejaukšanos.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja 
vienošanās par pakalpojumu līmeni netiek 
panākta, katra no pusēm var lūgt neatkarīgās 
regulatīvās iestādes iejaukšanos. Dalībvalstis 
definē konkrētus nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem jebkura no pusēm var vērsties 
neatkarīgā regulatīvā iestādē.

Pamatojums

Jānodrošina, ka puses vēršas neatkarīgā regulatīvā iestādē tikai tad, kad ir izmantotas visas 
dialoga iespējas, un ja ir nopietns iemesls, kas pamato prasību.

Grozījums Nr. 12
10. panta 4. punkts

4. Ja lidostas pārvaldes iestādei vai lidostas 
lietotājam ir sūdzība attiecībā uz kādu 
jautājumu šīs direktīvas darbības jomā, tie 
var iesniegt sūdzību neatkarīgajai 
regulatīvajai iestādei, kura, darbojoties kā 
strīdu izskatīšanas iestāde, divu mēnešu 
laikā pēc sūdzības saņemšanas pieņem 
lēmumu. Neatkarīgā regulatīvā iestāde ir 

4. Neskarot pašreizējos strīdu izšķiršanas 
mehānismus vai likumā noteikto apelācijas 
kārtību, ja lidostas pārvaldes iestādei vai 
lidostas lietotājam ir sūdzība attiecībā uz 
kādu jautājumu šīs direktīvas darbības jomā, 
tie var iesniegt sūdzību neatkarīgajai 
regulatīvajai iestādei, kura, darbojoties kā 
strīdu izskatīšanas iestāde, divu mēnešu 
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tiesīga pieprasīt no pusēm lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamo informāciju. 
Regulatīvās iestādes lēmumi ir saistoši.

laikā pēc sūdzības saņemšanas pieņem 
lēmumu. Neatkarīgā regulatīvā iestāde ir 
tiesīga pieprasīt no pusēm lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamo informāciju. 
Regulatīvās iestādes lēmumi ir saistoši. 

Pamatojums

Jānodrošina, ka puses vēršas neatkarīgā regulatīvā iestādē tikai tad, ja ir izmantotas visas 
dialoga iespējas, un ja ir nopietns iemesls, kas pamato prasību. Apelācijas tiesības ir 
jānodrošina saskaņā ar katras dalībvalsts tiesību sistēmu.

Grozījums Nr. 13
11. panta 1. punkts

1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 
darbību ne vēlāk kā 4 gadus pēc tās stāšanās 
spēkā, kā arī nepieciešamības gadījumā 
jebkuru attiecīgu priekšlikumu.

1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 
darbību, novērtējot panākumus šīs regulas 
mērķu sasniegšanā, ne vēlāk kā 4 gadus pēc 
tās stāšanās spēkā, kā arī nepieciešamības 
gadījumā jebkuru attiecīgu priekšlikumu.

Pamatojums

Neatkarīgam direktīvas darbības novērtējumam jābūt saistītam ar panākumiem saistībā ar 
noteiktajiem mērķiem.
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