
 

COVID-19 a lety duchov: Výbor pre dopravu sľubuje
leteckým spoločnostiam pomoc
 

Predsedníčka Výboru EP pre dopravu Karima Delli prisľúbila urýchlené prerokovanie
návrhu, ktorý leteckým spoločnostiam umožní dočasne nevyužívať prevádzkové
intervaly bez hrozby ich straty.
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• dočasná výnimka z pravidla o strate leteckými spoločnosťami nevyužívaných slotov

• návrh EK zameraný na ukončenie letov duchov bude pre EP prioritou

EP začal pracovať na legislatíve zameranej na ukončenie letov prázdnych lietadiel © EP Audiovisual
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„Lety  s  prázdnymi  lietadlami  nie  sú  v  nikoho  záujme  a  sú  spojené  s  obrovskými
environmentálnymi a hospodárskymi nákladmi. Musíme túto prax ukončiť a zaistiť, že letecký
sektor sa dokáže vysporiadať so súčasnými mimoriadnymi okolnosťami zapríčinenými nákazou
COVID-19,‟ uviedla predsedníčka Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) Karima Delli
(Zelení/EFA, FR).
 
„Platnosť pravidla „use it or lose it‟ [využi letiskový prevádzkový interval alebo oň príď] bola v
minulosti už viackrát dočasne pozastavená a Parlament je odhodlaný nájsť s Radou rýchle
riešenie,‟ dodala predsedníčka výboru.
 
Pravidlá prideľovania prevádzkových intervalov, tzv. slotov, sa vzťahujú na nasledujúcu sezónu.
Prevádzkové intervaly na leto 2020 boli potvrdené ešte minulý rok. Na schválenie dočasnej
zmeny pravidiel tak zostáva dostatok času.
 
Ďalší postup
 
Európsky parlament sa návrhom Európskej  komisie už zaoberá a čoskoro oznámi detaily
týkajúce sa ďalších procedurálnych krokov zameraných na dosiahnutie dohody s Radou a
schválenie finálneho legislatívneho textu.
 
Súvislosti
 
Na základe platných právnych predpisov sú prevádzkové intervaly prideľované nezávislými
koordinátormi na letnú a zimnú sezónu. Pokiaľ letecká spoločnosť využívala svoje prevádzkové
intervaly počas danej sezóny aspoň na 80%, udrží si  ich aj počas nasledujúcej sezóny. V
opačnom prípade sa dané sloty vracajú do fondu prevádzkových intervalov za účelom ich
následného prerozdelenia medzi letecké spoločnosti.
 
Platnosť  pravidla,  na  základe  ktorého  letecké  spoločnosti  prichádzajú  o  nevyužívane
prevádzkové intervaly,  však bola v  minulosti  viackrát  dočasne pozastavená.  Stalo  sa tak
napríklad po udalostiach z 11. septembra 2001, počas vojny v Iraku, počas epidémie SARS v
roku 2003 či v roku 2009 v súvislosti s dopadmi hospodárskej krízy na letecké spoločnosti.
 
Užitočné odkazy
Vírus COVID-19: Komisia vypracovala koordinovanú reakciu EÚ s cieľom čeliť hospodárskemu
dosahu nového koronavírusu (webová stránka EK)
Vyhlásenie predsedu EP Davida Sassoliho k opatreniam proti šíreniu nákazy COVID-19 a jej
dôsledkom
Think tank EP: Letiská v EÚ
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https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/tran/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96868/KARIMA_DELLI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96868/KARIMA_DELLI/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/statement-sassoli-following-declaration-von-der-leyen_I186549-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/statement-sassoli-following-declaration-von-der-leyen_I186549-V_v
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583820/EPRS_IDA(2016)583820_EN.pdf
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