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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia navrhuje smernicu o letiskových poplatkoch ako súčasť „balíka o letiskách“1, 
ktorého celkovým cieľom je zvýšiť kľúčovú úlohu európskych letísk v súlade s lisabonskými 
cieľmi ako kľúčovým nástrojom za zabezpečenie hospodárskej a sociálnej 
konkurencieschopnosti Európy. Doteraz európske letiská čelili rôznym regulačným, 
komerčným a vonkajším výzvam, ktoré sa týkali otázok ako kapacita, financovanie a životné 
prostredie. Cieľom týchto nových opatrení je ponúknuť spoločný súbor pravidiel, ktoré sa 
budú uplatňovať a vynucovať jednotne. Návrh sa zameriava na úlohu letísk v ďalšom rozvoji 
a konkurencieschopnosti európskeho vnútorného trhu leteckej dopravy a ovplyvní budúcnosť 
regulácie letísk v Európe tým, že zabezpečí regulačnú konvergenciu medzi členskými štátmi 
a tiež vytvorí nezávislý regulačný orgán na riešenie sporných otázok. 

Mojím cieľom, pokiaľ ide o záber stanoviska, bolo zamerať sa na aspekty regionálneho 
rozvoja a administratívny rozmer tejto otázky – úlohu regulačného orgánu. Tiež boli podrobne 
preskúmané mnohé iné otázky, ako napríklad článok o transparentnosti, otázka príjmov 
z neleteckých služieb a bezpečnostné poplatky, ale tieto sme nepovažovali za otázky 
v pôsobnosti Výboru pre regionálny rozvoj.

Letecká doprava v rámci Európy poskytuje komunitám, ktoré obsluhuje, hospodársku 
hodnotu a plní ich sociálne potreby. Zdôrazňujem skutočnosť, že deväť z desiatich občanov 
EÚ žije mimo hlavných miest. Letecká doprava spája hlavné centrá EÚ s regiónmi, čo 
uľahčuje život 90 % občanov EÚ žijúcich mimo hlavných miest, a tak podporuje dôležitú 
príťažlivosť regiónov EÚ a znižuje sklon k vysťahovávaniu zo vzdialených oblastí.  
Dostupnosť všetkých regiónov a záujmy leteckých pasažierov majú kľúčový význam. 
Do smernice je tiež veľmi dôležité zahrnúť úlohu, ktorú má letecká doprava v neposlednom 
rade zohrávať v zvyšovaní sociálnej a hospodárskej súdržnosti v celej EÚ, keďže letiská 
prispievajú k vytváraniu a rozvoju podnikov, k pohybu pošty a urgentných zásielok tovaru, 
ako aj dodávkam tovaru systémom „just-in-time“, čo slúži najmä regionálnemu rozvoju EÚ. 
Okrem toho letecká doprava vytvára zamestnanosť na letiskách a v ich blízkosti. Na ďalšiu 
podporu investícií v európskych regiónoch sú preto potrebné vysoko kvalitné dopravné 
spojenia. 

Letiskové poplatky sa zvyčajne stanovujú a vyberajú v súlade so súborom zásad a kritérií, 
ktoré tvoria systém letiskových poplatkov. Zmenou niektorých poplatkov sa môžu letiská 
snažiť o zvýšenie využívania infraštruktúry letiska a zníženie dosahu leteckej dopravy 
na životné prostredie. Vítam snahu Komisie o nové definovanie vzťahu medzi 
prevádzkovateľmi letísk a užívateľmi letísk vyžadovaním úplnej transparentnosti, konzultácie 
s používateľmi a uplatňovania zásady nediskriminácie pri výpočte poplatkov účtovaných 
užívateľom za rovnaké poskytnuté služby. Aby sa znížila administratívna záťaž, konzultácie 
o letiskových poplatkoch medzi letiskom a používateľmi letiska by sa mali uskutočniť len 
v prípade, keď existuje dôvod na diskusiu, ako napríklad revízia poplatkov alebo zavedenie 
nových poplatkov.

  
1 Zahŕňajúceho návrh smernice o letiskových poplatkoch, oznámenie o kapacite, efektívnosti a bezpečnosti letísk 
v Európe a správu o vykonávaní smernice o prístupe na trh služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva 
(schválenú 24. januára 2007).
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Zároveň by sa malo zabezpečiť, aby sa letiská a používatelia letísk obracali na nezávislý 
regulačný orgán len v prípade, keď boli vyčerpané všetky možnosti dialógu a len ak jestvujú 
vážne dôvody, ktoré odvolanie sa odôvodňujú. Členské štáty by teda mali mať možnosť 
stanoviť určité kritériá, kedy majú strany právo žiadať o intervenciu.

Pokiaľ ide o zlepšenie kapacity systému európskych letísk, jestvuje potenciál na rozvoj 
regionálnych letísk, ktoré môžu zohrať úlohu v odbremenení preťažených hlavných uzlových 
letísk v Európe. Regionálne letiská by nemali spadať do pôsobnosti smernice, keďže 
dodatočné predpisy by pre ne znamenali len administratívnu záťaž, čo by brzdilo ich rozvoj 
a tým aj dostupnosť regiónu. Najväčšie prestupové uzly a hlavné európske a národné letiská, 
ako aj akékoľvek iné letiská operujúce na monopolnom trhu by však mali byť regulované. 
Mnoho malých letísk už čelí konkurencii, ktorá tlačí na znižovanie úrovne letiskových 
poplatkov.

Okrem toho musia národné orgány pochopiť presnú situáciu svojho letiska, aby boli schopné 
vytvoriť príslušné plány regionálneho rozvoja. Mohli by sa preto vytvoriť partnerstvá medzi 
verejnými orgánmi a regionálnymi letiskami s cieľom podpory regiónu a rozvoja spoločných 
komerčných činností. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) Je potrebné ustanoviť spoločný rámec na 
reguláciu základných vlastností letiskových 
poplatkov a spôsobu, akým sa určujú, 
pretože ak takýto rámec bude chýbať, môže 
to mať za následok nesplnenie základných 
požiadaviek vo vzťahu medzi riadiacimi 
orgánmi letísk a užívateľmi letísk.

2) Je potrebné ustanoviť spoločný rámec na 
reguláciu základných vlastností letiskových 
poplatkov a spôsobu, akým sa určujú, 
pretože ak takýto rámec bude chýbať, môže 
to mať za následok nesplnenie základných 
požiadaviek vo vzťahu medzi riadiacimi 
orgánmi letísk a užívateľmi letísk. Tento 
rámec by mal uznať dôležitosť 
regionálnych letísk pre sociálny a 
hospodársky rozvoj v celej Únii.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



PA\667908SK.doc 5/10 PE 390.357v01-00

SK

Odôvodnenie

Smernica musí uznať úlohu leteckej dopravy pre hospodársku a sociálnu súdržnosť EÚ a 
podporiť rozvoj regionálnych letísk v celej Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2a (nové)

2a) Letiská podstatnou mierou prispievajú 
k sociálnej a hospodárskej súdržnosti v 
Únii, k spájaniu regiónov, vytváraniu 
zamestnanosti a priťahovaniu podnikov.

Odôvodnenie

Letecká doprava v rámci Európy poskytuje komunitám, ktoré obsluhuje, hospodársku hodnotu 
a plní ich sociálne potreby. Deväť z desiatich občanov EÚ žije mimo hlavných miest. Letecká 
doprava spája hlavné centrá EÚ s regiónmi a tým udržuje príťažlivosť regiónov EÚ a znižuje 
sklon k vysťahovávaniu zo vzdialenejších oblastí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 2b (nové)

2b) Mali by sa vytvoriť partnerstvá medzi 
verejnými orgánmi a regionálnymi 
letiskami, aby sa podporil región, v ktorom 
sa letisko nachádza, a aby sa rozvíjali 
spoločné komerčné činnosti. 

Odôvodnenie

Národné orgány musia pochopiť presnú situáciu svojho letiska, aby boli schopné vytvoriť 
príslušné plány regionálneho rozvoja. Mohli by sa preto vytvoriť partnerstvá medzi verejnými 
orgánmi a regionálnymi letiskami s cieľom podpory regiónu a rozvoja spoločných 
komerčných činností. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 3

(3) Táto smernica by sa mala vzťahovať na 
letiská, ktoré sa nachádzajú na území 
Spoločenstva a presahujú určitú minimálnu 
veľkosť, pretože riadenie a financovanie 
malých letísk si nevyžaduje uplatňovanie 
rámca Spoločenstva.

3) Táto smernica by sa mala vzťahovať na 
letiská, ktoré sa nachádzajú na území 
Spoločenstva a presahujú určitú minimálnu 
veľkosť, pretože riadenie a financovanie 
malých letísk si nevyžaduje uplatňovanie 
rámca Spoločenstva, keďže väčšina z nich 
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funguje v čoraz konkurenčnejšom 
podnikateľskom prostredí a takáto súťaž 
zvyčajne vyvíja tlak na znižovanie 
letiskových poplatkov.

Odôvodnenie

Mnoho malých letísk je v súkromnom vlastníctve a v mnohých prípadoch nie sú jedinými 
prevádzkovateľmi v regióne, takže čelia ostrej konkurencii, ktorá tlačí na znižovanie úrovne 
letiskových poplatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 6

(6) Nezávislý regulačný orgán by sa mal 
zriadiť v každom členskom štáte, aby sa 
zaručila nestrannosť jeho rozhodnutí, 
a riadne a efektívne uplatňovanie tejto 
smernice. Tento orgán by mal vlastniť 
všetky potrebné prostriedky z hľadiska 
personálu, odbornosti a finančných 
prostriedkov na vykonávanie svojich úloh.

(6) Nezávislý regulačný orgán by sa mal 
menovať alebo zriadiť v každom členskom 
štáte tak, aby sa zaručila nestrannosť jeho 
rozhodnutí a riadne a efektívne uplatňovanie 
tejto smernice. Tento orgán by mal vlastniť 
všetky potrebné prostriedky z hľadiska 
personálu, odbornosti a finančných 
prostriedkov na vykonávanie svojich úloh.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvádza odôvodnenie do súladu s článkom 10 ods. 1. Vždy 
keď je to možné, nezávislý regulačný orgán by mal byť menovaný, aby sa zabránilo ďalšiemu 
rozšíreniu byrokracie v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 1 odsek 2

2. Táto smernica sa vzťahuje na každé 
letisko nachádzajúce sa na území, ktoré 
podlieha ustanoveniam zmluvy, 
a umožňujúce komerčnú dopravu, ktoré 
ročne prepraví viac ako 1 milión cestujúcich
alebo 25 000 ton nákladu.

2. Táto smernica sa vzťahuje na každé 
letisko nachádzajúce sa na území, ktoré 
podlieha ustanoveniam zmluvy, 
a umožňujúce komerčnú dopravu, ktoré 
ročne prepraví viac ako 0,5 % z celkového 
ročného počtu cestujúcich prepravených v 
rámci Únie.
3. Členský štát môže bez toho, aby bol 
dotknutý odsek 2:

i) uplatňovať túto smernicu na každé 
letisko nachádzajúce sa na jeho území a 
umožňujúce komerčnú dopravu, ktoré 
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ročne prepraví viac ako 10% celkového 
počtu cestujúcich v predmetnom členskom 
štáte,

ii) uplatňovať túto smernicu na každé 
letisko nachádzajúce sa na jeho území a 
umožňujúce komerčnú dopravu, a to na 
základe prieskumu trhu vykonaného 
príslušným národným orgánom.  Tento 
prieskum trhu sa vykoná po úplnej 
konzultácii s riadiacim orgánom letiska a s 
užívateľmi predmetného letiska.
4. Každý členský štát uverejní zoznam 
svojich letísk, na ktoré sa táto smernica 
uplatňuje, a zabezpečí prístup k výsledkom 
každého prieskumu trhu uvedeného v 
odseku 3 bode ii) všetkým zainteresovaným 
stranám, avšak bez toho, aby zverejnil 
dôverné obchodné  informácie. 

Táto smernica sa nevzťahuje na poplatky 
vyberané za traťové a terminálové letecké 
navigačné služby v súlade s nariadením 
Komisie (ES) č. 1794/2006, ktorým sa 
stanovuje spoločný systém spoplatňovania 
leteckých navigačných služieb alebo na 
poplatky vyberané za služby pozemnej 
obsluhy, ktoré sa uvádzajú v prílohe 
k smernici Rady 96/67/ES o prístupe k trhu 
služieb pozemnej obsluhy na letiskách 
Spoločenstva.

5. Táto smernica sa nevzťahuje na poplatky 
vyberané za traťové a terminálové letecké 
navigačné služby v súlade s nariadením 
Komisie (ES) č. 1794/2006, ktorým sa 
stanovuje spoločný systém spoplatňovania 
leteckých navigačných služieb alebo na 
poplatky vyberané za služby pozemnej 
obsluhy, ktoré sa uvádzajú v prílohe 
k smernici Rady 96/67/ES o prístupe k trhu 
služieb pozemnej obsluhy na letiskách 
Spoločenstva.

Táto smernica sa nedotýka práva každého 
členského štátu uplatňovať dodatočné 
regulačné opatrenia, ktoré nie sú 
nezlučiteľné s touto smernicou alebo iné 
príslušné ustanovenia právnych predpisov 
Spoločenstva, pokiaľ ide o akýkoľvek 
riadiaci orgán letiska so sídlom na jeho 
území. K týmto opatreniam môže patriť 
najmä schválenie systémov spoplatňovania 
a/alebo úrovne poplatkov podľa právnych 
predpisov o hospodárskej súťaži.

6. Táto smernica sa nedotýka práva každého 
členského štátu uplatňovať dodatočné 
regulačné opatrenia, ktoré nie sú 
nezlučiteľné s touto smernicou alebo iné 
príslušné ustanovenia právnych predpisov 
Spoločenstva, pokiaľ ide o akýkoľvek 
riadiaci orgán letiska so sídlom na jeho 
území. K týmto opatreniam môže patriť 
najmä schválenie systémov spoplatňovania 
a/alebo úrovne poplatkov podľa právnych 
predpisov o hospodárskej súťaži.

Odôvodnenie

Regionálne letiská by nemali spadať do pôsobnosti smernice, keďže dodatočné predpisy by 
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pre ne znamenali len administratívnu záťaž, čo by brzdilo ich rozvoj a tým aj dostupnosť 
regiónu. Avšak najväčšie prestupové uzly a hlavné európske a národné letiská, ako aj 
akékoľvek iné letiská operujúce na monopolnom trhu by mali byť regulované. Mnoho malých 
letísk už čelí konkurencii, ktorá tlačí na znižovanie úrovne letiskových poplatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3

Členské štáty musia dbať na to, aby 
letiskové poplatky nediskriminovali 
užívateľov letiska ani cestujúcich v leteckej 
doprave.

Členské štáty zabezpečia, aby letiskové 
poplatky nediskriminovali medzi užívateľmi
letiska ani cestujúcimi v leteckej doprave, 
ktorí využívajú rovnakú službu.

Odôvodnenie

V prípade, že užívatelia letiska využívajú rôznu infraštruktúru letiska a rôzne služby, úroveň 
letiskových poplatkov môže byť rôzna. Pri rovnakej službe nesmie jestvovať diskriminácia 
medzi užívateľmi letiska ani cestujúcimi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa v rámci 
každého letiska zaviedli povinné 
a pravidelné konzultácie medzi riadiacim 
orgánom letiska a užívateľmi letiska, alebo 
zástupcami užívateľov letiska, ktoré sa 
týkajú fungovania systému letiskových 
poplatkov a úrovne týchto poplatkov. Takéto 
konzultácie sa uskutočnia najmenej raz za 
rok.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa v rámci 
každého letiska zaviedli povinné a 
pravidelné konzultácie medzi riadiacim 
orgánom letiska a užívateľmi letiska, alebo 
zástupcami užívateľov letiska, ktoré sa 
týkajú fungovania systému letiskových 
poplatkov a úrovne týchto poplatkov.  
Takéto konzultácie sa uskutočnia v 
prípadoch, ak sa uvažuje o revízii poplatkov 
alebo o zavedení nových poplatkov, a vždy 
aspoň raz za dva roky.

Odôvodnenie
Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je odstrániť administratívnu záťaž 
prostredníctvom konzultácií o otázkach týkajúcich sa letiskových poplatkoch v prípadoch, ak 
existuje dôvod na diskusiu.  Zohľadňuje tiež prípady, keď sú letiská a letecké spoločnosti 
dohodnuté na cenách na obdobie niekoľkých rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 5 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci 1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade,
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orgán letiska poskytol raz do roka každému 
užívateľovi letiska alebo jeho zástupcom či 
asociáciám užívateľov letísk informácie 
o zložkách, ktoré súžia ako základ na 
určovanie výšky všetkých poplatkov 
spoplatňovaných letiskom. Tieto údaje 
musia obsahovať aspoň:

ak sa uvažuje o revízii poplatkov alebo o 
zavedení nových poplatkov, riadiaci orgán 
letiska poskytol každému užívateľovi letiska 
alebo jeho zástupcom či asociáciám 
užívateľov letísk  informácie o zložkách, 
ktoré súžia ako základ na určovanie výšky 
všetkých poplatkov spoplatňovaných 
letiskom. Tieto údaje musia obsahovať 
aspoň:

Odôvodnenie

V súlade s článkom 4 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 5 odsek 2

2. Členské štáty zabezpečia, aby užívatelia 
letiska pravidelne predkladali riadiacemu 
orgánu letiska údaje týkajúce sa 
predovšetkým:

2. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
ak sa uvažuje o revízii poplatkov alebo o 
zavedení nových poplatkov, užívatelia 
letiska predkladali riadiacemu orgánu letiska 
údaje týkajúce sa predovšetkým:

Odôvodnenie

V súlade s článkom 4 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 7 odsek 2

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
ktorákoľvek strana mohla obrátiť na 
nezávislý regulačný orgán v prípade, že 
nedôjde k uzavretiu dohody o úrovni 
poskytovaných služieb.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
ktorákoľvek strana mohla obrátiť na 
nezávislý regulačný orgán v prípade, že 
nedôjde k uzavretiu dohody o úrovni 
poskytovaných služieb. Členské štáty určia 
presné podmienky, za ktorých sa môže 
niektorá zo strán obrátiť so žiadosťou o 
intervenciu na nezávislý regulačný orgán.

Odôvodnenie

Malo by sa  zabezpečiť, aby sa dotknuté strany obracali na nezávislý regulačný orgán len v 
prípade, ak boli vyčerpané všetky možnosti dialógu a len ak jestvujú vážne dôvody, ktoré 
odvolanie sa odôvodňujú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 10 odsek 4

4. Kedykoľvek sa riadiaci orgán letiska 
alebo užívateľ letiska chce sťažovať na 
niečo, čo sa týka záležitosti v rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice, môže sa so 
sťažnosťou obrátiť na nezávislý regulačný 
orgán, ktorý vo funkcii orgánu na urovnanie 
sporov do dvoch mesiacov od prijatia 
sťažnosti vydá svoje rozhodnutie. Nezávislý 
regulačný orgán má právo požadovať od 
strán informácie potrebné na vydanie 
rozhodnutia. Rozhodnutia regulačného 
orgánu majú záväznú platnosť.

4. Ak sa riadiaci orgán letiska alebo užívateľ 
letiska chce sťažovať na niečo, čo sa týka 
záležitosti v rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice, môže sa bez toho, aby boli 
dotknuté jestvujúce mechanizmy 
urovnávania sporov alebo zákonné postupy 
odvolania obrátiť so sťažnosťou na 
nezávislý regulačný orgán, ktorý vo funkcii 
orgánu na urovnanie sporov do dvoch 
mesiacov od prijatia sťažnosti vydá svoje 
rozhodnutie.  Nezávislý regulačný orgán má 
právo požadovať od strán informácie 
potrebné na vydanie rozhodnutia. 
Rozhodnutia regulačného orgánu majú 
záväznú platnosť. 

Odôvodnenie

Malo by sa  zabezpečiť, aby sa dotknuté strany obracali na nezávislý regulačný orgán len v 
prípade, ak boli vyčerpané všetky možnosti dialógu a len ak jestvujú vážne dôvody, ktoré 
odvolanie sa odôvodňujú. Právo na odvolanie by malo byť zabezpečené v súlade s právnym 
systémom jednotlivých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 11 odsek 1

1. Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o vykonávaní tejto smernice 
najneskôr štyri roky po nadobudnutí jej 
účinnosti, a v prípade potreby aj akékoľvek 
primerané návrhy.

1. Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o vykonávaní tejto smernice, 
v ktorej zhodnotí pokrok v dosahovaní 
cieľov tejto smernice najneskôr štyri roky 
po nadobudnutí jej účinnosti, a v prípade 
potreby aj akékoľvek primerané návrhy.

Odôvodnenie

Nezávislé hodnotenie vykonávania smernice by malo mať súvislosť s pokrokom dosiahnutým 
vo vzťahu k stanoveným cieľom.
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