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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga direktivo o letaliških pristojbinah kot del „letališkega svežnja”1, katerega 
splošni cilj je, da se v skladu s cilji lizbonske strategije okrepi izredno pomembno vlogo 
evropskih letališč, ki so ključnega pomena pri zagotavljanju evropske gospodarske in socialne 
konkurenčnosti. Doslej so se morala evropska letališča pri vprašanjih, kot so zmogljivosti, 
financiranje in okolje, soočati z različnimi zakonodajnimi, poslovnimi in zunanjimi izzivi. 
Cilj novih ukrepov je ponuditi skupen niz pravil, ki se jih enotno uporablja in izvršuje. 
Predlog se osredotoča na vlogo letališč pri nadaljnjem razvoju in konkurenčnosti evropskega 
notranjega letalskega trga in bo z uskladitvijo predpisov držav članic in oblikovanjem 
neodvisnega nacionalnega organa za reševanje spornih zadev začrtal prihodnjo ureditev 
letališč v Evropi.

Pripravljavec mnenja se je pri vprašanju dometa poročila želel osredotočiti na vidike 
regionalnega razvoja in z njim povezanega administrativnega vprašanja ter vlogo 
regulativnega organa. Prav tako so bila podrobno preučena številna druga vprašanja, kot so 
člen o preglednosti, prihodki, ki niso ustvarjeni pri letalskem prometu, in pristojbine za 
varnost, vendar ta naj ne bi bila v pristojnosti Odbora za regionalni razvoj.

Zračni promet znotraj Evrope prinaša tržno vrednost in zadovoljuje socialne potrebe 
skupnosti, katerim služi. Pripravljavec mnenja poudarja dejstvo, da 90 % evropskih 
državljanov ne živi v glavnih mestih. Zračni pomet torej povezuje glavna središča EU z 
regijami, kjer živi 90 % prebivalcev EU, in tako igra pomembno vlogo pri ohranjanju 
privlačnosti regij in zmanjševanju teženj po izseljevanju iz oddaljenih območij v EU. 
Dostopnost vseh regij in interesi letalskih potnikov so bistvenega pomena. Prav tako je treba v 
direktivi obravnavati vlogo, ki naj bi jo zračni promet igral pri krepitvi socialne in 
gospodarske kohezije po celotni Evropi, saj lahko letališča prispevajo k ustanavljanju in 
razvoju podjetij, prevozu pošte in nujnega tovora in pravočasni dostavi določenega blaga, 
posebej pomembnega za regionalni razvoj v EU. Poleg tega zračni promet ustvarja delovna 
mesta v krajih z letališči in njihovi okolici. Visoko kakovostne prometne povezave pa so 
potrebne tudi za nadaljnje spodbujanje naložb v evropskih regijah. 

Letališke pristojbine se ponavadi oblikujejo in obračunavajo v skladu z načeli in merili, 
zajetimi v sistemu obračunavanja letaliških pristojbin. S spreminjanjem določenih pristojbin 
poskušajo letališča povečati uporabo letališke infrastrukture ali zmanjšati učinek zračnega 
prometa na okolje. Pripravljavec mnenja pozdravlja željo Komisije, da bi na novo opredelili 
odnos med upravljavci letališč in njihovimi uporabniki, in sicer z zahtevami po popolni 
preglednosti, s posvetovanjem z uporabniki in z uporabo načela, da se pri enakih storitvah pri 
zaračunavanju pristojbin za uporabnike ne dela razlik. Za odpravo administrativnega bremena 
morajo posvetovanja o letaliških pristojbinah med letališči in njihovimi uporabniki potekati 
le, če je takšna razprava utemeljena, na primer pri reviziji pristojbin ali uvedbi novih 
pristojbin.

  
1 Sveženj vključuje
predlog direktive o letaliških pristojbinah, sporočilo o zmogljivosti letališč, učinkovitosti in varnosti v Evropi in 
poročilo o izvajanju direktive o oskrbovanju zrakoplovov na letališčih  (sprejeto 24. januarja 2007).
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Hkrati je treba zagotoviti, da se letališča in njihovi uporabniki obrnejo na neodvisni 
regulativni organ le, ko so vse druge možnosti za dogovor izčrpane in ko za pritožbo obstajajo 
tehtni razlogi. Tako bi morale imeti države članice možnost oblikovanja določenih meril v 
primerih, ko sta strani upravičeni do zahteve po posredovanju.

Pri vprašanju povečanja zmogljivosti evropskega letališkega sistema obstajajo možnosti za 
razvoj regionalnih letališč, ki lahko pomagajo pri razbremenjevanju glavnih evropskih 
prehodnih letališč. Direktiva ne bi smela zajemati regionalnih letališč, saj bi bile dodatne 
določbe zanje administrativno breme, ki bi oviralo njihov razvoj in posledično dostopnost 
regije. Vendar pa bi morali enaki predpisi veljati za največja transferna zbirališča in glavna 
evropska in nacionalna letališča ter za vsa letališča, ki imajo monopolni položaj. Veliko malih 
letališč se že sooča s konkurenco, ki povzroča zniževanje letaliških pristojbin. 

Nadalje morajo nacionalne oblasti za oblikovanje ustreznih regionalnih razvojnih načrtov 
razumeti resničen položaj njihovega letališča. Zato bi bilo dobro oblikovati partnerstva med 
javnimi organi in regionalnimi letališči, s pomočjo katerih bi se promoviralo regijo in 
razvijalo skupne gospodarske dejavnosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

(2) Treba je vzpostaviti skupen okvir, ki bo 
urejal bistvene lastnosti letaliških pristojbin 
in način njihovega določanja, saj se ob 
odsotnosti takega okvira osnovne zahteve 
glede odnosov med upravnimi organi 
letališča in uporabniki letališča ne spoštujejo 
vedno.

(2) Treba je vzpostaviti skupen okvir, ki bo 
urejal bistvene lastnosti letaliških pristojbin 
in način njihovega določanja, saj se ob 
odsotnosti takega okvira osnovne zahteve 
glede odnosov med upravnimi organi 
letališča in uporabniki letališča ne spoštujejo 
vedno. Pri oblikovanju okvira je treba 
upoštevati pomen regionalnih letališč za 
družbeni in gospodarski razvoj po vsej 
Uniji.

Obrazložitev

V direktivi je treba upoštevati pomen zračnega prometa za gospodarsko in socialno kohezijo v 
EU in spodbujati razvoj regionalnih letališč po celotni Uniji.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Letališča pomembno prispevajo k 
socialni in gospodarski koheziji v Uniji, saj 
povezujejo regije, ustvarjajo delovna mesta 
in privabljajo podjetja.

Obrazložitev

Zračni promet v Evropi prinaša tržno vrednost in zadovoljuje socialne potrebe skupnosti, 
katerim služi. Devetdeset odstotkov državljanov EU živi izven glavnih mest. Zračni prevoz 
povezuje glavna središča z regijami in na ta način ohranja njihovo privlačnost in zmanjšuje 
težnje po odseljevanju iz bolj oddaljenih predelov.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 2 b (novo)

(2b) Za promocijo regij, kjer ležijo letališča, 
in razvoj skupnih gospodarskih dejavnosti 
je treba oblikovati partnerstva med javnimi 
organi in regionalnimi letališči.

Obrazložitev
Nacionalne oblasti morajo za oblikovanje ustreznih regionalnih razvojnih načrtov razumeti 
resničen položaj njihovih letališč. Zato bi bilo dobro oblikovati partnerstva med javnimi 
organi in regionalnimi letališči, s pomočjo katerih bi se promoviralo regije in razvijalo 
skupne gospodarske dejavnosti.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 3

(3) Ta direktiva se mora uporabljati za 
letališča na ozemlju Skupnosti, ki presegajo 
najmanjšo velikost, ker upravljanje in 
financiranje malih letališč ne zahteva 
uporabe okvira Skupnosti.

(3) Ta direktiva se mora uporabljati za 
letališča na ozemlju Skupnosti, ki presegajo 
najmanjšo velikost, ker upravljanje in 
financiranje malih letališč ne zahteva 
uporabe okvira Skupnosti. Večina slednjih 
namreč deluje v okolju, ki postaja vse bolj 
konkurenčno in sili k zniževanju letaliških 
pristojbin.

Obrazložitev

Veliko malih letališč je v zasebni lasti in v mnogih primerih niso edini upravljavci v regiji, 
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zato se soočajo s hudo konkurenco, ki povzroča zniževanje letaliških pristojbin.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 6

(6) V vsaki državi je treba ustanoviti 
neodvisen regulativni organ, da se zagotovi 
nepristranskost njegovih sklepov ter ustrezna 
in učinkovita uporaba te direktive. Organ 
mora imeti pri izvajanju svojih nalog na 
voljo vse potrebne vire glede zaposlovanja,
strokovnega znanja in izkušenj ter finančnih 
sredstev.

(6) V vsaki državi je treba imenovati ali
ustanoviti neodvisen regulativni organ, da se 
zagotovi nepristranskost njegovih sklepov 
ter ustrezna in učinkovita uporaba te 
direktive. Organ mora imeti pri izvajanju 
svojih nalog na voljo vse potrebne vire glede 
zaposlovanja, strokovnega znanja in 
izkušenj ter finančnih sredstev.

Obrazložitev

S predlogom spremembe se uvodna izjava uskladi s členom 10(1). Kadar je mogoče, je treba 
imenovati neodvisni regulativni organ, da bi se v državah članicah izognili dodatni 
birokraciji.

Predlog spremembe 6
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za vsa letališča 
na ozemlju, za katero veljajo določbe 
Pogodbe in je odprto za komercialni promet, 
njegov letni promet pa presega 1 milijon 
potnikov ali 25 000 ton tovora.

2. Ta direktiva se uporablja za vsa letališča 
na ozemlju, za katero veljajo določbe 
Pogodbe in je odprto za komercialni promet, 
njegov letni promet pa predstavlja več kot 
0,5% vseh potnikov, ki jih letno zabeležijo 
znotraj Skupnosti.
3. Država članica lahko brez poseganja v 
odstavek 2:

i) uporablja to direktivo za vsa letališča na 
svojem ozemlju, ki so odprta za komercialni 
promet, če njihov letni promet predstavlja 
več kot 10% vseh potnikov, ki jih ta država 
članica letno zabeleži;

ii) uporablja to direktivo za vsa letališča na 
svojem ozemlju, ki so odprta za komercialni 
promet, na osnovi tržne raziskave, ki jo 
izvede pristojni nacionalni organ. Tržna 
raziskava se opravi po natančnem 
posvetovanju z upravljavcem in uporabniki 
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zadevnega letališča. 
4. Vsaka država članica objavi seznam 
letališč, za katera se uporablja ta direktiva, 
in vsem zainteresiranim stranem zagotovi 
dostop do rezultatov tržne raziskave iz 
odstavka 3(ii), pri čemer pa se ne razkrijejo 
tajni poslovni podatki.

Ta direktiva se ne uporablja za pristojbine, 
obračunane za plačilo preletnih storitev in 
navigacijskih služb zračnega prometa na 
terminalih v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
1794/2006 o določitvi skupne ureditve 
pristojbin za navigacijske službe zračnega 
prometa ali za pristojbine, obračunane za 
plačilo storitev zemeljske oskrbe iz Priloge k 
Direktivi Sveta 96/67/ES o dostopu do trga 
storitev zemeljske oskrbe na letališčih 
Skupnosti.

5. Ta direktiva se ne uporablja za 
pristojbine, obračunane za plačilo preletnih
storitev in navigacijskih služb zračnega 
prometa na terminalih v skladu z Uredbo 
Komisije (ES) 1794/2006 o določitvi skupne 
ureditve pristojbin za navigacijske službe 
zračnega prometa ali za pristojbine, 
obračunane za plačilo storitev zemeljske 
oskrbe iz Priloge k Direktivi Sveta 96/67/ES 
o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe 
na letališčih Skupnosti.

Ta direktiva ne posega v pravico vsake 
države članice, da določi dodatne ureditvene 
ukrepe, ki niso v nasprotju s to direktivo ali 
drugimi ustreznimi določbami prava 
skupnosti v zvezi s katerim koli upravnim 
organom letališča na njenem ozemlju. To 
lahko vključuje zlasti odobritev sistemov 
obračunavanja pristojbin in/ali raven 
pristojbin na podlagi konkurenčnega prava.

6. Ta direktiva ne posega v pravico vsake 
države članice, da določi dodatne ureditvene 
ukrepe, ki niso v nasprotju s to direktivo ali 
drugimi ustreznimi določbami prava 
skupnosti v zvezi s katerim koli upravnim 
organom letališča na njenem ozemlju. To 
lahko vključuje zlasti odobritev sistemov
obračunavanja pristojbin in/ali raven 
pristojbin na podlagi konkurenčnega prava.

Obrazložitev

Direktiva ne bi smela zajemati regionalnih letališč, saj bi bile dodatne določbe zanje 
administrativno breme, ki bi oviralo njih razvoj in posledično dostopnost regije. Vendar pa bi 
morali enaki predpisi veljati za največja transferna zbirališča in glavna evropska in 
nacionalna letališča ter za vsa letališča, ki imajo monopolni položaj. Veliko malih letališč se 
že sooča s konkurenco, ki povzroča zniževanje letaliških pristojbin.

Predlog spremembe 7
Člen 3

Države članice zagotovijo, da pri letaliških 
pristojbinah ni razlik med uporabniki letališč 
ali letalskimi potniki.

Države članice zagotovijo, da pri letaliških 
pristojbinah ni razlik med uporabniki letališč 
ali letalskimi potniki, ki uporabljajo enako 
storitev.



PE 390.357v01-00 8/10 PA\667908SL.doc

SL

Obrazložitev

Če uporabniki letališč uporabljajo različno letališko infrastrukturo in storitve, je lahko 
stopnja letaliških pristojbin različna. Ne sme pa se med uporabniki letališč ali letalskimi 
potniki delati razlik, ko gre za isto storitev.

Predlog spremembe 8
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da je na 
vsakem letališču vzpostavljen obvezen in 
reden postopek posvetovanja med upravnim 
organom letališča in uporabniki letališča ali 
zastopniki uporabnikov letališča v zvezi z 
delovanjem sistema obračunavanja letaliških 
pristojbin in ravnijo takih pristojbin. Tako 
posvetovanje se opravi vsaj enkrat na leto.

1. Države članice zagotovijo, da je na 
vsakem letališču vzpostavljen obvezen in 
reden postopek posvetovanja med upravnim 
organom letališča in uporabniki letališča ali 
zastopniki uporabnikov letališča v zvezi z 
delovanjem sistema obračunavanja letaliških 
pristojbin in ravnijo takih pristojbin. Tako 
posvetovanje se opravi, kadar je predvidena 
revizija ali uvedba novih pristojbin in v 
vsakem primeru vsaj na vsaki dve leti.

Obrazložitev
S predlogom spremembe se poskuša preprečevati administrativna bremena in zagotoviti 
posvetovanja glede letaliških pristojbin, kadar obstajajo utemeljeni razlogi za spor  Predlog 
tudi upošteva, da so bile cene med letališči in letalskimi prevozniki ponekod dogovorjene za 
več let.

Predlog spremembe 9
Člen 5, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da upravni 
organ letališča vsakemu uporabniku letališča 
ali zastopnikom ali združenjem uporabnikov 
letališč enkrat na leto posreduje informacije 
o elementih, ki so podlaga za določanje 
ravni vseh pristojbin, ki se zaračunavajo na 
letališču. Te informacije morajo vključevati 
vsaj:

1. Ob reviziji pristojbin ali predvideni 
uvedbi novih pristojbin države članice 
zagotovijo, da upravni organ letališča 
vsakemu uporabniku letališča ali 
zastopnikom ali združenjem uporabnikov 
letališč posreduje informacije o elementih, ki 
so podlaga za določanje ravni vseh 
pristojbin, ki se zaračunavajo na letališču. Te 
informacije morajo vključevati vsaj:

Obrazložitev

V skladu s členom 4, odstavkom 1.

Predlog spremembe 10
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Člen 5, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo, da uporabniki 
letališč upravnemu organu letališča redno
posredujejo informacije, zlasti o:

2. Ob reviziji pristojbin ali predvideni 
uvedbi novih pristojbin države članice 
zagotovijo, da uporabniki letališč 
upravnemu organu letališča posredujejo 
informacije, zlasti o:

Obrazložitev

V skladu s členom 4, odstavkom 1.

Predlog spremembe 11
Člen 7, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo, da lahko v 
primeru, ko ni dosežen sporazum o ravneh 
storitev, vsaka stran zaprosi za posredovanje 
neodvisen regulativni organ.

2. Države članice zagotovijo, da lahko v 
primeru, ko ni dosežen sporazum o ravneh 
storitev, vsaka stran zaprosi za posredovanje 
neodvisen regulativni organ. Države članice 
opredelijo natančne pogoje, pod katerimi 
lahko vsaka stran zaprosi za posredovanje 
neodvisnega regulativnega organa.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se na neodvisni regulativni organ obrne le, ko so vse druge možnosti 
za dogovor izčrpane in ko za pritožbo obstajajo tehtni razlogi.

Predlog spremembe 12
Člen 10, odstavek 4

4. Če se hoče upravni organ letališča ali 
uporabnik letališča pritožiti glede katere koli 
zadeve, ki spada na področje uporabe te 
direktive, lahko pritožbo predloži 
neodvisnemu regulativnemu organu, ki 
deluje kot organ za poravnavo sporov; sklep 
izda v dveh mesecih po prejemu pritožbe. 
Neodvisni regulativni organ ima pravico, da 
od strank zahteva informacije, potrebne za 
sklep. Sklepi regulativnega organa so 
zavezujoči.

4. Če se hoče upravni organ letališča ali 
uporabnik letališča pritožiti glede katere koli 
zadeve, ki spada na področje uporabe te 
direktive, lahko brez poseganja v obstoječe 
mehanizme za reševanje sporov in v
predpisan prizivni postopek pod pogoji, ki 
jih določi zadevna država članica, pritožbo 
predloži neodvisnemu regulativnemu 
organu, ki deluje kot organ za poravnavo 
sporov; sklep izda v dveh mesecih po 
prejemu pritožbe. Če se hoče upravni organ 
letališča ali uporabnik letališča pritožiti 
glede katere koli zadeve, ki spada na 
področje uporabe te direktive, lahko pritožbo 
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predloži neodvisnemu regulativnemu 
organu, ki deluje kot organ za poravnavo 
sporov; sklep izda v dveh mesecih po 
prejemu pritožbe. Neodvisni regulativni 
organ ima pravico, da od strank zahteva 
informacije, potrebne za sklep. Sklepi 
regulativnega organa so zavezujoči. 

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se na neodvisni regulativni organ obrne le, ko so vse druge možnosti 
za dogovor izčrpane in ko za pritožbo obstajajo tehtni razlogi. Pravico do pritožbe je treba 
zagotoviti v skladu s pravnim sistemom posamezne države članice.

Predlog spremembe 13
Člen 11, odstavek 1

1. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o izvajanju te 
direktive najpozneje štiri leta po začetku 
njene veljavnosti in, če je primerno, ustrezen 
predlog.

1. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o izvajanju te 
direktive, v katerem oceni napredek pri 
izpolnjevanju ciljev uredbe, najpozneje štiri 
leta po začetku veljavnosti direktive in, če je 
primerno, oblikuje ustrezen predlog.

Obrazložitev

V neodvisno oceno izvajanja direktive je treba vključiti tudi oceno napredka pri izpolnjevanju 
zadanih ciljev.


