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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

На 1 декември 2011 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета 

посоченото по-горе предложение. Предложението е част от т.нар. „пакет за летищата“, който 

включва три законодателни предложения за насърчаване на конкурентоспособността на 

европейските летища и повишаване на ефикасността, качеството и устойчивостта им. 

Общата цел на това предложение е да се гарантира оптимално разпределяне и използване на 

летищните слотове на претоварените летища чрез осигуряване на засилено и ефективно 

прилагане на разпределянето и използването на слотове, както и чрез засилване на лоялната 

конкуренция и конкурентоспособността на операторите. То изменя Регламент (ЕИО) 

№ 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на 

слотовете на летищата в Общността, който е действащият основен законодателен акт, 

установяващ правилата и процедурите във връзка с разпределянето на слотовете на летищата 

в ЕС. 
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 
Предложението съдържа следните основни елементи: 

 
– въвеждане на възможността за вторична търговия със слотове и засилване на 

конкуренцията; 

– засилване на прозрачността на процедурата за разпределяне на слотове и на 

независимостта на координаторите на слотове; 

– интегриране на схемата за разпределяне на слотове в реформата на европейската 

система за управление на въздушното движение (единно европейско небе); 

– изменение на „правилото 80/20“ и на определението за серия от слотове и използване 

на системата на летищни такси с оглед възпиране на късното връщане на слотове в 

пула. 

 
III. РАБОТА В РАМКИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪВЕТА 

 
Работна група „Въздушен транспорт“ (наричана по-долу „работната група“) започна да 

разглежда предложението през юли 2012 г. по време на кипърското председателство. В 

съответствие с междуинституционалния подход към оценките на въздействието работната 

група също обсъди и анализира изготвената от Комисията оценка на въздействието1. 

 
В резултат на задълбочените обсъждания на различни заседания на работната група 

председателството въведе няколко изменения в предложението на Комисията с цел да бъдат 

отразени бележките на делегациите. Съображенията все още не са разгледани и на по-късен 

етап ще трябва да бъдат адаптирани към текста на общия подход.  

 
На 18 октомври 2012 г. проектът за общ подход беше представен на Комитета на 

постоянните представители (Корепер). На това заседание няколко делегации изразиха 

принципната си подкрепа за компромисния текст на председателството, докато други 

изразиха отново опасенията си по някои въпроси и представиха нови предложения за 

формулировки. Председателството взе под внимание опасенията на делегациите и, с цел да 

се уредят някои нерешени въпроси и да се улесни постигането на общ подход, прие някои от 

предложенията, внесени от делегациите. 

                                                 
1 По-добро регулиране: Междуинституционален общ подход към оценките на 

въздействието; 
14901/05 JUR 486 COMPET 263. 
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Няколко въпроса обаче все още се нуждаят от обсъждане на равнището на Съвета, тъй като 

някои делегации и Комисията поддържат резервите си по текста. Промените в приложението 

към настоящия доклад спрямо приложението към доклада до Корепер са обозначени с 

получер шрифт и зачертаване в текста на английски език. 

 
IV. ОСНОВЕН НЕРАЗРЕШЕН ВЪПРОС 

 
Въпреки усилената работа, извършена с цел постигане на съгласие по текста, някои въпроси 

все още остават неразрешени. 

 
Вторична търговия (член 13, бележки под линия 60—69) 
 
С цел да се насърчи по-голяма мобилност на слотовете в предложението на Комисията се 

предлага въздушните превозвачи да могат да купуват и продават слотове. Понастоящем 

такъв пазар на летищни слотове функционира от известно време на летище „Хийтроу“ в 

Лондон и предложението на Комисията би открило възможността за разпростиране на този 

пазар в целия ЕС. 

 
На заседание на Корепер Комисията подчерта, че заедно с използването на слотове и 

продължителността на серията от слотове, вторичната търговия представлява един от трите 

основни въпроса, които са от съществено значение в нейното предложение. Комисията 

изрази сериозни опасения по отношение на ограниченията, предложени от FR и подкрепени 

от BG, DE, DK, EL, ES и PT (бележка под линия 62). Комисията смята, че вторичната 

търговия няма да доведе до загуба на регионални маршрути и че съществуват други фактори, 

които са заплаха за тях. Комисията, заедно с BE, IT, NL и UK, подчертаха, че вторичната 

търговия следва да се прилага еднакво в ЕС, за да се създаде интегриран и ефикасен пазар и 

че посочените по-горе ограничения биха създали риск от разпокъсване на европейския 

единен пазар. 

 
DK поддържа предложението си за клауза de minimis (бележка под линия 61), като слотовете 

могат да бъде продавани единствено ако най-малко два двупосочни полета се извършват по 

същия маршрут в един и същи ден. Предложението на DK има за цел да даде отговор на 

опасенията по отношение на евентуалното отрицателно въздействие, което вторичната 

търговия може да има върху регионалните полети и върху връзките с възловите транспортни 

центрове като цяло, тъй като въздушните превозвачи могат да имат интерес да използват 

търгуваните слотове за маршрути, които са по-печеливши (обикновено на дълги разстояния), 

в ущърб на по-малко икономически изгодни по-кратки маршрути. 
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DE, LV и UK запазиха позициите си срещу такова условие. IT предложи компромисно 
решение, в което се уточнява видът маршрути, за които може да се прилага клауза de 
minimis. 
 
DK също поддържа предложението си търгуваните слотове да не се отдават под наем на 
други въздушни превозвачи за най-малко два периода на часово планиране, с цел да 
отговори на опасенията от евентуално спекулативно използване на търгуваните слотове. 
Поради същите причини DK и IT смятат, че всички новопридобити слотове следва да не се 
търгуват за два равностойни периода на часово планиране. Предложението на Комисията 
съдържаше по-малко ограничения по този въпрос, като в него се предлагаше търгуването за 
посочения по-горе период от време да е забранено само по отношение на слотове, придобити 
от нови участници. 
 
Освен това UK изрази опасенията си по отношение на последното изречение на параграфи 5 
и 7. UK твърди, че слотовете ще продължават да се ползват със статута на нови участници и 
това изречение води до нежелания ефект да принуждава въздушните оператори да използват 
слота с преразпределено време за срок до седем месеца. DE и FR предлагат компромисен 
текст, който да ограничи задължението на въздушните превозвачи да използват слотовете с 
преразпределено време само за периода, за който те са им разпределени в рамките на 
съответния период на часово планиране. 
 
V. ДРУГИ ВЪПРОСИ 

 
Местни указания (член 8, параграф 4, бележка под линия 38, член 9, параграф 8, бележка под 
линия 42) 
 
В предложението на Комисията се предвижда държавите членки да могат да приемат местни 
указания след като получат консултативно становище от координационния комитет, при 
условие че Комисията е била нотифицирана и не се е противопоставила на приемането в срок 
от три месеца. В рамките на Корепер мнозинството делегации предложиха заличаване на 
двете последни алинеи от параграф 4, като предпочетоха да бъдат по-малко предписателни 
по отношение на възможното съдържание на местните указания. В първа алинея се уточнява, 
че посочените по-горе местни указания могат да се отнасят за разпределянето на слотове, 
наблюдението на тяхното използване или промяната на продължителността на серията от 
слотове. Във втора аления се установяват три конкретни условия, при които приемането на 
местни указания от дадено летище може да бъде отхвърлено от Комисията. UK и Комисията 
се противопоставиха на това заличаване. Те смятат, че тези разпоредби са важни, за да се 
допълни предходната алинея и да се разяснят възможното съдържание и условията за 
приемане на местните указания.
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Отнемане на слотове поради злоупотреба (член 9, параграф 5, бележка под линия 41) 
 

DE, подкрепена от FR, би желала да не е задължително координаторът да отнема слотове, 

ако въздушният превозвач позволи на друг въздушен превозвач да използва неговите 

слотовете без да спази условията, посочени в член 9, параграф 5. Тези делегации твърдят, че 

при наличие на основателни причини злоупотребата може да бъде оправдана. DE, 

подкрепена от NL, предлага алтернативна формулировка, която да даде възможност на 

координатора да отправи препоръки относно санкциите, които могат да бъдат наложени от 

националните органи в подобен случай. 

 

Такси за резервиране на слотове (член 11, бележки под линия 54 и 59) 

 

В компромисния текст на председателството в член 11, параграф 1 се предвижда по искане 

на управляващия летището орган държавата членка да може да вземе решение да използва 

системата на летищни такси, за да санкционира въздушните превозвачи за закъснения при 

връщането на слотове в пула. CZ, UK и Комисията предпочитат това решение да се остави на 

управляващия летището орган, без участието на държавите членки. 

 

DE предлага координаторът да не е задължен да изпраща на управляващия летището орган 

цялата информация, необходима за прилагането на таксата за резервиране на слотове, а 

координаторът само да се уверява, че цялата информация, с която разполага, е достъпна за 

управляващия летището орган. 

 

Слотове, неизползвани поради официални празници (член 10, параграф 4а, бележка под 

линия 48) 

В рамките на Корепер беше постигнато съгласие да се включи „установима част от серия 

от слотове“ в текста на член 10, параграф 4 и поради това FR, NL и UK предложиха 

заличаването на член 10, параграф 4а, който става излишен. Този параграф би бил 

необходим, за да се даде възможност на въздушните превозвачи да се върнат към слотовете 

от пула, неизползвани поради официални празници, но с включването на посочената по-горе 

формулировка това вече не е необходимо, тъй като неизползване от този вид може да бъде 

обхванато от възможността въздушните превозвачи да върнат части от серията и все още да 

могат да запазят историческите си права за цялата серия. 
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В бележките под линия в приложение І към настоящия доклад се съдържат и други опасения 

и резерви, изразени от делегациите. 

 

UK има резерва за парламентарно разглеждане. 

 

Европейската комисия запазва изцяло позицията си по целия текст на компромисното 

предложение. Комисията смята, че текстът на председателството намалява ползите по 

отношение на мобилността на гражданите, установени в предложението на Комисията 

(24 милиона допълнителни пътници годишно и 5 млрд. евро икономически ползи за периода 

2012—2025 г.). Основните резерви се отнасят за „правилото 85/15“ и използването на 

слотове като цяло, механизма за резервиране на слотове и евентуалните ограничения, които 

възпрепятстват вторичната търговия. Други опасения са свързани с прозрачността на 

процеса на координация и разпределяне на слотове; съгласуваността между слотовете и 

полетните планове; отношенията с трети държави; заличаването на делегираните актове и 

споменаването на препоръки/указания/насоки във връзка с мерките за прилагане.  

 

Освен това Комисията счита, че някои промени, предложени в текста на председателството, 

представляват промени на кодифицираната част на предложението. Според Комисията такъв 

вид промени не са съобразени с разпоредбите на Междуинституционалното споразумение 

относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове 

(2002/С 77/01) Поради това, тъй като Комисията не е предложила промени на 

кодифицираната част, тя би приела само — в съответствие с духа на 

Междуинституционалното споразумение, посочено по-горе — онези изменения, които в хода 

на законодателния процес са се оказали крайно необходими поради съображения за 

последователност и яснота. 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

С оглед на изложеното по-горе Съветът се приканва на заседанието си на 29 октомври 2012 г. 

да разгледа текста, поместен в приложение І към настоящия доклад, да уреди последните 

нерешени въпроси, да приеме общ подход и да впише в протокола си изявлението, което се 

съдържа в приложение ІІ към настоящия доклад. 

 

_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

      2011/0391 (COD) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Европейския 

съюз 

 

(преработен текст) 

 

(Текст от значение за ЕИП) 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 100, параграф 2 от него, 

 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

 

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти, 

 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2, 

 

като взеха предвид становището на Комитета на регионите3, 

 

в съответствие с обикновената законодателна процедура,  

                                                 
2 ОВ C [...], [...] г., стр. [...]. 
3 ОВ C [...], [...] г., стр. [...]. 
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като имат предвид, че: 

 
(1) Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за 

разпределяне на слотовете на летищата в Общността 4 е бил неколкократно и 

съществено изменян5. Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота 

посоченият регламент следва да бъде преработен. 

 
(2) Регламент (ЕИО) № 95/93 даде решаващ принос за създаването на вътрешния 

авиационен пазар и за развитието на отношенията между Съюза, неговите държави 

членки и трети държави, като гарантира достъп до претоварените летища в Съюза 

съгласно неутрални, прозрачни и недискриминационни правила. 

 
(3) Въпреки това съществува увеличаваща се разлика между разрастването на системата на 

въздушен транспорт в Европа и капацитета на някои летищни инфраструктури да 

отговорят на това разрастване. Вследствие на това броят на претоварените летища 

в Съюза непрекъснато се увеличава. 

 
(4) Създадената през 1993 г. система за разпределяне на слотове не осигурява оптимално 

разпределяне и използване на слотовете, а оттам и на капацитета на летищата. В 

контекста на нарастващото претоварване на летищата и ограниченото разработване на 

важна нова летищна инфраструктура, слотовете представляват оскъден ресурс. 

Достъпът до такива ресурси е от решаващо значение за доставката на услуги в областта 

на въздушния транспорт и за поддържането на ефективна конкуренция. За тази цел 

разпределянето и използването на слотовете следва да бъде направено по-ефективно 

чрез въвеждане на пазарни механизми, чрез гарантиране на възможно най-бързото и 

прозрачно предоставяне на неизползваните слотове на разположение на 

заинтересованите оператори и чрез засилване на основните принципи на системата 

както при разпределението и управлението, така и при използването на слотовете. 

Същевременно, макар че исторически наложилите се слотове задоволяват нуждата от 

стабилност на графиците за въздушните превозвачи, при бъдещата оценка на 

прилагането на настоящия регламент би могло да се предвиди постепенното въвеждане 

на други пазарни механизми, като например отнемане на исторически наложилите се 

слотове и предлагането им на търг. 

                                                 
4 OВ L 14, 22.1.1993 г., стp. 1. 
5 Виж приложение І. 
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(5) Следователно е необходимо да се измени системата за разпределяне на слотове на 
летищата в Съюза. 

 
(6) Разпределянето на слотовете на претоварените летища следва да продължи да се 

извършва въз основа на неутрални, прозрачни и недискриминационни правила. 
 
(7) Сега действащата система за разпределяне на слотове следва да бъде адаптирана към 

развитието на пазарните механизми, използвани на някои летища с цел прехвърляне 
или размяна на слотове. В съобщението си от 30 април 2008 г. относно прилагането на 
Регламент (ЕИО) № 95/93 относно общите правила за разпределяне на слотовете на 
летищата в Общността6, Комисията се ангажира да направи съответно предложение, 
ако стане ясно, че поради причини, свързани с конкуренцията, или други причини има 
необходимост съществуващото законодателство да бъде преразгледано. 

 
(8) Опитът показва, че вторичното търгуване на слотове, т.е. размяната на слотове срещу 

парична или друг вид компенсация, не разполага с еднообразна и последователна 
законодателна рамка, която да съдържа гаранции за прозрачност и защита на 
конкуренцията. Следователно е необходимо да се установи рамка за вторичната 
търговия със слотове в Съюза. 

 
(9) Прозрачността на информацията представлява основен елемент за осигуряването на 

обективна процедура по разпределяне на слотовете. Поради това е необходимо тази 
прозрачност да се увеличи и да се вземе предвид технологическият напредък.  

 
(10) Следва да се предвидят разпоредби, които да разрешават включването на нови 

участници на пазара в рамките на Съюза. Опитът показва, че сега действащото 
определение на нов участник не е успяло да насърчи в пълна степен конкуренцията и че 
по тази причина то следва да бъде подходящо изменено. Освен това е необходимо да се 
води борба със злоупотребите, като се ограничи възможността даден оператор да 
получи статут на нов участник, ако той, заедно със своята холдингова компания, 
собствените си дъщерни дружества или дъщерните дружества на своя холдинг, 
разполага с над 10 % от общия брой слотове, разпределени във въпросния ден на 
дадено летище. Също така не следва да се смята за нов участник въздушен превозвач, 
който е извършил прехвърляне на слотове, получени в качеството му на нов участник, с 
цел да може да ползва отново такъв статут. 

 

                                                 
6 COM(2008) 227. 
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(11) Следва да се премахне приоритетът, даден на въздушен превозвач, който заявява серия 
от слотове на летище за непрекъснато обслужване на пътници по график между това 
летище и регионално летище, доколкото това положение вече е включено в обхвата на 
приоритета, даден на въздушен превозвач, който заявява серия от слотове за 
непрекъснато обслужване на пътници по график между две летища на Съюза.  

 
(12) Следва също така да се избегнат случаите, когато поради липса на свободни слотове 

ползите от либерализацията се разпределят неравномерно, а конкуренцията се 
нарушава. 

 
(13) Постигнатият напредък в прилагането на единното европейско небе оказва значително 

въздействие върху процеса на разпределяне на слотове. Налагането на схеми за 
ефективност, съгласно които по отношение на летищата, доставчиците на 
аеронавигационно обслужване и ползвателите на въздушното пространство се прилагат 
правила за надзор и подобряване на ефективността, както и функцията по управление 
на мрежата, която се основава на създаването на европейска трасова мрежа и цeнтрално 
управление на въздушното движение, налагат актуализиране на правилата за 
разпределяне на слотове. Следователно е необходимо да се създаде подходяща рамка, 
даваща възможност на управителния орган на мрежата, органа за преглед на 
ефективността и националните надзорни органи да участват в процедурата за 
определяне на летищния капацитет и на координационните параметри. Следва също 
така да се създаде нова категория летища, представляващи интерес за мрежата, за да 
може последната да реагира по-добре при кризисни ситуации. 

 
(14) Следва да се осигури по-добра съгласуваност между полетните планове и слотовете с 

цел по-добро използване на летищния капацитет и подобряване на точността на 
полетите. 

 
(15) Държавата членка, която отговаря за летището, управлявано по график, или за 

координираното летище, следва да определя ръководител на графика или координатор, 
чиято неутралност следва е безспорна. За тази цел координаторът следва да има по-
силна роля. Следва да се предвиди независимост на координатора — в правно, 
организационно и финансово отношение и по отношение на вземането на решения — 
от заинтересованите страни, от държавата членка и от органите, подчинени на 
държавата членка. С цел да не се допусне дейността на координатора да бъде засегната 
от липсата на човешки, технически или финансови ресурси или експертен опит, 
държавите членки следва да гарантират, че координаторът разполага с необходимите 
ресурси за осъществяване на дейността си. 
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(16) Следва да се въведат допълнителни задължения за въздушните превозвачи по 
отношение на предоставянето на информация на координатора. Следва да бъдат 
предвидени допълнителни санкции в случай на пропускане на информация или 
предоставяне на невярна или подвеждаща информация. За летищата, които са част от 
мрежата, въздушните превозвачи следва да са длъжни да съобщават полетните си 
намерения или друга имаща отношение информация, поискана от координатора или от 
ръководителя на графика. 

 
(17) Съюзът следва да улеснява сътрудничеството между координаторите и ръководителите 

на графици, за да им даде възможност да обменят добри практики, което да доведе в 
подходящия момент до създаването на европейски координатор. 

 
(18) Определено летище може да бъде обявено за координирано, при положение че бъдат 

спазвани принципите на прозрачност, неутралност и липса на дискриминация и при 
условията, посочени в настоящия регламент. 

 
(19) Решението за координиране на дейността на дадено летище следва да се взема от 

държавата членка, която отговаря за това летище, като това става на основата на 
обективни критерии. Като се има предвид постигнатият напредък в прилагането на 
единното европейско небе и във функционирането на управителния орган на мрежата, е 
целесъобразно да се съгласуват методите за оценка на летищния капацитет, за да се 
осигури по-добро функциониране на европейската мрежа за управление на въздушното 
движение. 

 
(20) Необходимо е да се предвиди процедура, чрез която дадена държава членка да взема 

решение за изменение на обявяването на дадено летище за координирано или за 
летище, управлявано по график, и превръщането му съответно в летище, управлявано 
по график, или летище без статут. 

 
(21) Срокът на валидност на серия от слотове следва да бъде ограничен до периода на 

часово планиране, за който е предоставена серията. Приоритетът при разпределяне на 
серия от слотове, дори и исторически наложили се такива, следва да произтича от 
разпределянето или потвърждението от координатора. 

 
(22) При определени условия е необходимо да се запазят специални разпоредби за 

осигуряване на адекватен вътрешен въздушен транспорт за обслужване на районите на 
заинтересованата държава членка или заинтересованите държави членки, когато е 
наложено задължение за предоставяне на обществена услуга.  
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(23) Доколкото екологичните аспекти могат да бъдат взети предвид при координационните 
параметри и регионалното обслужване може да бъде напълно осигурено в рамките на 
задълженията за предоставяне на обществена услуга, опитът не е показал, че правилата 
на местно равнище са от полза. Освен това не може да се изключи възможността такива 
правила да доведат до дискриминация при разпределянето на слотовете. Ето защо 
следва да се ограничи възможността да се прибягва до местни правила. Всички 
технически, функционални, експлоатационни и екологични ограничения, които следва 
да се прилагат от координаторите или ръководителите на графика, следва да бъдат 
определени в координационните параметри. По този начин използването на местни 
правила би било сведено до надзор над използването на слотовете и до възможността за 
намаляване на дължината на серията от слотове в случаите, предвидени в настоящия 
регламент. С оглед да се насърчи по-доброто използване на летищния капацитет следва 
да бъдат засилени два основни принципа при разпределянето на слотове, а именно 
определянето на серията от слотове и изчисляването на исторически наложилите се 
слотове. Успоредно с това следва да бъде по-добре уредена гъвкавостта, предоставяна 
на въздушните превозвачи с оглед да се избегнат изкривявания при прилагането на 
настоящия регламент в различните държави членки. Затова следва да се насърчи по-
доброто използване на летищния капацитет. 

 
(24) С цел да се даде възможност на въздушните превозвачи да се адаптират към 

извънредни ситуации, обхващащи голяма част от периода на часово планиране, като 
например значителен спад на трафика или икономическа криза, която се отразява 
сериозно върху дейността на въздушните превозвачи, следва да се разреши на 
Комисията да приема спешни мерки с оглед да се осигури съгласуваност на мерките, 
предприемани в координираните летища. Тези мерки ще позволят на въздушните 
превозвачи да запазят приоритета си при разпределяне на същите серии за следващия 
период на часово планиране, дори ако не е достигнато 85-процентното равнище. 

 
(25) Ролята на координационния комитет следва да се засили по два начина. От една страна, 

управителният орган на мрежата, органът за преглед на ефективността и националният 
надзорен орган следва да бъдат поканени да следят заседанията на комитета. От друга 
страна, като една от задачите си координационният комитет би могъл да прави 
предложения или да дава съвети на координатора и/или на държавата членка по всички 
въпроси, отнасящи се до капацитета на летището, по-специално във връзка с 
прилагането на единното европейско небе и функционирането на европейската мрежа 
за управление на въздушното движение. Комитетът следва също да може да предоставя 
на органа за преглед на ефективността и на националния надзорен орган становища 
относно връзката между координационните параметри и ключовите показатели за 
ефективност, предложени на доставчиците на аеронавигационно обслужване. 
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(26) Опитът показва, че значителен брой слотове се връщат в пула прекалено късно, за да 

бъдат адекватно преразпределени. Затова следва да се насърчи управляващият орган на 

летището да използва системата на летищните такси с цел възпиране на този вид 

поведение. При използването на този механизъм обаче управляващият орган на 

летището не следва да възпира навлизането на пазара или развитието на услугите от 

страна на въздушните превозвачи. 

 

(27) Желателно е третите държави да осигуряват еднакво третиране на превозвачите 

от Съюза. 

 

(28) Прилагането на настоящия регламент не следва да засяга определените от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) правила относно конкуренцията, и по-

специално предвидените в членове 101, 102 и 106 от него. 

 

(29) […].7  

 

(30) С цел да се определят методите за разработване на проучване на капацитета и 

търсенето, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на [съдържанието и обхвата]. От 

особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, включително на експертно равнище. 

 

(31) При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури 

едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ 

начин на Европейския парламент и Съвета. 

 

                                                 
7  По отношение на това как да се отрази в текста въпросът с Гибралтар се очакват 

резултатите от обсъжданията между Испания и Обединеното кралство. 
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(32) С цел гарантиране на единни условия за прилагането на настоящия регламент, на 

Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия 

следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите 

правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията8. 

 

(33) За приемането на актове за изпълнение във връзка със създаването на европейски 

координатор, с образеца на годишния доклад за дейността на координатора и на 

ръководителя на графика и с решението, че една или повече държави членки следва да 

вземат мерки, за да преустановят дискриминационното поведение на трета страна по 

отношение на въздушните превозвачи от Съюза, следва да се използва процедурата по 

разглеждане. 

 

(34) Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, в 

съответствие с процедурата по разглеждане, когато това се налага поради наложителни 

причини за спешност в надлежно обосновани случаи, свързани с необходимостта да се 

гарантира продължаването на исторически наложилите се слотове. 

 

(35) Настоящият регламент следва да бъде преразгледан след определен срок на прилагане, 

за да се оцени ефективността на функционирането му.  

 

(36) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно по-голямо уеднаквяване в 

прилагането на законодателството на Съюза по отношение на слотовете, не може да 

бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради 

важността на трансграничното измерение на въздушнотранспортната дейност може да 

бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за 

Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели, 

                                                 
8 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 
 



15282/12  sb/MLK/nb 15 
ПРИЛОЖЕНИЕ I DG E 2A BG 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

 

Приложно поле и определения 
 

Член 1 

 

Приложно поле 

 

1. Настоящият регламент се прилага за летищата в Съюза. 

 

2. […]9 

 

 

Член 2 

 

Определения 

 

За целите на настоящия регламент: 

 

1) „слот“ означава разрешението, дадено от координатора съгласно настоящия регламент 

за използване на пълния обем от необходимата летищна инфраструктура за извършване 

на въздухоплавателна услуга 10 на координирано летище с цел пристигане или 

заминаване на определена дата и в определено време, в съответствие с 

разпределението, направено от координатора съгласно настоящия регламент; 

 

                                                 
9  По отношение на това как да се отрази в текста въпросът с Гибралтар се очакват 

резултатите от обсъжданията между Испания и Обединеното кралство 
10  Председателството обръща внимание на факта, че за „въздухоплавателна услуга“ няма 

определение в настоящия регламент, но тя е определена в член 2, параграф 4 от 
Регламент 1008/2008, като текстът изключва общото въздухоплаване. 
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2) „нов участник“ означава: 
 

а) въздушен превозвач, който заявява слот на летището като част от серия от слотове 
за определен ден, при което, ако заявката на въздушния превозвач бъде 
удовлетворена, той ще разполага общо с по-малко от пет слота на това летище за 
този ден; или 

 
б) въздушен превозвач, който заявява серия от слотове за непрекъснато обслужване 

на пътници по график между две летища на Съюза, на които в съответния ден 
същата услуга за непрекъснато обслужване на пътници по график между тези 
летища се предлага най-много от още двама въздушни превозвачи, при което дори 
ако заявката на превозвача бъде удовлетворена, въздушният превозвач ще 
разполага с по-малко от девет слота за тази непрекъсната услуга на това летище за 
този ден. 

 
Въздушен превозвач, който, заедно със своята холдингова компания, собствените си 
дъщерни дружества или дъщерните дружества на холдинга си, разполага с над 10 % от 
общото количество разпределени слотове за въпросния ден на конкретно летище, не се смята 
за нов участник на това летище; 
 
[…] (преместено в член 10а, параграф 2а) 
 
3) „период на часово планиране“ означава летния или зимния сезон, така както това е 

установено в часовото разписание на въздушните превозвачи съгласно указанията, 
възприети от въздушния транспорт по света; 

 
4) „въздушен превозвач на Съюза“ означава въздушен превозвач, който притежава 

валиден лиценз за експлоатация, издаден от някоя от държавите членки в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 
2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в 
Общността11; 

 
4a) „компетентни лицензиращи органи“ означава органите според определението в член 2, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 
септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в 
Общността; 

                                                 
11  OВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3. 
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5) „въздушен превозвач“ означава предприятие за въздушен транспорт, получило валиден 

лиценз за работа или друг еквивалентен документ най-късно до 15 януари за следващия 

летен сезон или до 15 август — за следващия зимен сезон, и 

 

- за целите на членове 6, 9, 10 , 11 и 13 определението за „въздушен превозвач“ 

включва оператори на търговско въздухоплаване; 

 

- за целите на членове 5, 7, 17 и 18 определението за „въздушен превозвач“ 

включва всички оператори на гражданско въздухоплаване; 

 

6) „група от въздушни превозвачи“ означава двама или повече въздушни превозвачи, 

изпълняващи съвместни операции, франчайзингови операции, споделяне на кодови 

обозначения с цел извършване на определена въздухоплавателна услуга; 

 

7) „доставчик на аеронавигационно обслужване“ означава всеки доставчик на 

аеронавигационно обслужване по смисъла на член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) 

№ 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на 

рамката за създаването на Единно европейско небе12; 

 

8) „доставчик на наземно обслужване“ означава всеки доставчик на наземно обслужване 

по смисъла на член […] от Регламент № […] (относно наземното обслужване); или 

всеки ползвател на летище по смисъла на член […] от Регламент № […] (относно 

наземното обслужване), който извършва самообслужване по смисъла на член […] от 

Регламент № […] (относно наземното обслужване); 

 

9) […]; 

 

                                                 
12 OВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1. 
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10) „летище, управлявано по график“ означава летище, на което съществува възможност за 

претоварване в определени периоди от деня, седмицата или годината, преодолимо с 

доброволно сътрудничество между въздушните превозвачи, на което има назначен 

ръководител на графика за улесняване на операциите на въздушните превозвачи, 

извършващи услуги или възнамеряващи да извършват услуги на това летище; 

 

11) „координирано летище“ означава всяко летище, на което, за да може да се извърши 

въздухоплавателна услуга с цел пристигане или заминаване, въздушният превозвач или 

който и да е друг въздушен оператор трябва да е получил определен слот от 

координатора, като се прави изключение за държавните полети, спешните ситуации13 и 

хуманитарните полети;  

 

12) „управляващ летището орган“ означава орган, който във връзка с други дейности или 

не — според случая, по силата на законодателството на Съюза и/или националното 

законодателство, нормативна уредба или договори, има за цел да администрира и 

управлява летищната инфраструктура и да координира и да осъществява надзор над 

дейностите на различните оператори, представени на съответното летище; 

 

13) „серия от слотове“, означава поне 5 слота за един период на часово планиране, 

заявявани за същото време в същия ден от седмицата през последователни седмици и 

предоставени от координатора на тази основа или, ако това не е възможно — в 

приблизително същото време; 

 

14) „търговско въздухоплаване“ означава сектор от общото въздухоплаване, който се 

отнася до експлоатацията или използването на въздухоплавателни средства от 

дружества за превоз на пътници и товари, като улеснение в осъществяването на тяхната 

търговска дейност, при което полетите на въздухоплавателните средства не се 

извършват за обществени цели, а пилотите трябва да имат като минимум валиден 

търговски лиценз за пилоти с указана категория на документа; 

 

                                                 
13 Комисията смята, че е необходимо да се поясни, че изразът „спешни ситуации“ 

включва единствено необходимостта по отношение на определен полет да се извърши 
излитане или кацане при спешна ситуация. 
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15) „координационни параметри“ означава представянето с функционални термини на 
целия капацитет от слотове или управление по график на летището, подлежащи на 
разпределение по време на всеки период на часово планиране, и оперативните правила 
за използване на капацитета, което отразява всички технически, функционални и 
екологични фактори, включително в случай на изключителни обстоятелства, които 
оказват влияние върху експлоатационните качества на летищната инфраструктура и на 
различните ѝ подсистеми; 

 
16) „полетен план“ означава специфицирана информация, предоставяна на единиците за 

обслужване на въздушното движение във връзка с планиран полет или част от полет на 
въздухоплавателно средство; 

 
17) „редовна въздушна линия“ означава серия от полети, притежаващи характеристиките, 

определени в член 2, параграф 16 от Регламент (ЕО) № 1008/2008; 
 
18) „програмирана въздушна линия извън графика“ означава серия от полети, която не е 

редовна въздушна линия, но която се изпълнява толкова редовно или често, че въпреки 
това представлява разпознаваема систематична серия дори когато тези полети не 
обслужват един и същ маршрут; 14 

 
19) „управителен орган на мрежата“ означава органът, създаден съгласно член 6, 

параграф 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в 
единното европейско небе15; 

 
20) „орган за преглед на ефективността“ означава органа, създаден съгласно член 11, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004; 
 
21) „национален надзорен орган“ означава орган или органи, определен(и) или създаден(и) 

от държавите членки като техен национален орган съгласно член 4 от Регламент (ЕО) 
№ 549/2004. 

 
                                                 
14  Ще бъде добавено съображение, поясняващо, че това определение включва 

„търговското въздухоплаване“. „Нередовният въздушен транспорт допринася за 
регионалното сближаване и конкурентоспособността. Когато операторите редовно 
използват слотове за такъв транспорт на летище, което попада в обхвата на 
настоящия регламент, дори когато тези слотове не винаги се отнасят до едни и същи 
маршрути, следва да се дава предимство на искания за постоянно използване на 
посочените слотове. 

15  OВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20. 
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Определяне на летища 
 

Член 3 
 

Условия за координирането или управлението по график на летище 
 
1. Държавите членки не са длъжни да определят никое летище като летище, управлявано 

по график, или координирано летище, освен в съответствие с разпоредбите от 

настоящия член. Държавите членки не определят никое летище като координирано 

летище, освен в съответствие с разпоредбите на параграфи 3—3в. 

 
2. Въпреки това дадена държава членка може да предвиди което и да е летище да бъде 

определено като летище, управлявано по график, при условие че се спазват принципите 

на прозрачност, неутралност и липса на дискриминация. 

 
3. Отговорната държава членка осигурява извършването на обстоен анализ на капацитета 

и на търсенето на летището, което няма определен статут, или на летището, 

управлявано по график, от управляващия орган на летището или от друг компетентен 

орган в момент, когато съответната държава членка сметне за необходимо или в срок от 

една година: 

 
i) след внасяне на писмено заявление от въздушни превозвачи, които представляват 

повече от половината от операциите на летището, или от управляващия орган на 

летището, когато някой от тях смята, че капацитетът е недостатъчен за реалните 

или планирани операции през определени периоди; или 

 
ii) по искане от страна на Комисията, по-специално когато новите участници срещат 

сериозни проблеми при осигуряването на възможности за кацане и излитане от 

въпросното летище или когато управителният орган на мрежата представи 

достатъчно основания, че е необходимо да се осигури съгласуваност между 

оперативния план на летището и плана за управление на мрежата в съответствие с 

член 6, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията от 7 юли 2011 г. 

за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за 

управление на въздушното движение (УВД)16. 

                                                 
16 OВ L 185, 15.7.2011 г., стр. 1. 
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3a. Този анализ определя недостига в капацитета, като взема под внимание екологичните 

ограничения на въпросното летище. Анализът разглежда възможностите за 

преодоляване на този недостиг чрез нова или модифицирана инфраструктура, промени 

в експлоатацията или други промени, както и сроковете за решаване на проблемите. 

 

3б. Анализът се извършва въз основа на насоки17, определени от Комисията чрез актове за 

изпълнение18. Насоките ще са ограничени до категории данни и инструменти, които 

могат да се използват и които отчитат различните нужди от планиране на специалните 

събития, посочени в параграф 7. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане съгласно член 16, параграф 2. 

 
До влизането в сила на акта, посочен в настоящия параграф, анализът се извършва въз 

основа на общоприети методи. 

 
3в. Държавата членка взема необходимите мерки за актуализиране на анализа, ако има 

позоваване на параграф 6, когато на летището има промени, оказващи сериозно 

влияние върху неговия капацитет и използването на този капацитет, или, когато е 

целесъобразно, по искане на координационния комитет. Както анализът, така и 

използваният метод се предоставят на страните, поискали анализа, а при поискване — 

и за други заинтересовани страни. Анализът се предоставя същевременно и на 

Комисията. 

 
4. Въз основа на анализа държавата членка провежда консултации относно състоянието 

на капацитета на летището с неговия управляващ орган, с въздушните превозвачи, 

които използват редовно летището, с техните представителни организации, с 

представителите на общото въздухоплаване, използващи редовно летището, с органите 

за контрол на въздушното движение и, ако е целесъобразно, с координатора или 

ръководителя на графика. 

 

5. […]. (преместено в член 3, параграф 10а) 

 

                                                 
17  Ще бъде добавено съображение за изясняване на факта, че насоките съставляват 

необвързващи правни актове. 
18  Комисията има резерва относно смяната на делегирани актове с актове за изпълнение, 

както и относно думата „насоки“. 
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6. Въз основа на анализа, посочен в параграф 3, когато възникнат проблеми с капацитета 

през поне един период на часово планиране, държавите членки вземат мерки летището 

да се определи като координирано за съответните периоди само ако: 

 

а) недостигът е от толкова сериозно естество, че не могат да се избегнат значителни 

закъснения на летището и/или капацитетът, определен съгласно параграф 3а, е 

недостатъчен, за да се отговори на съществуващо или планирано търсене, и 

 

б) няма възможност проблемите да се решат в кратък срок19. 

 

7. Чрез дерогация от параграф 6 държавите членки могат при изключителни 

обстоятелства, като например специални събития, да определят за подходящ период 

дадено летище за координирано летище. Този период може да е по-кратък от един 

период на часово планиране.  

 

7a. Чрез дерогация от параграфи 3, 4, 6 и 10а, дадена държава членка 20 може при спешни 

ситуации да определи за координирани летищата, засегнати за съответния период, 

който може да е по-кратък от един период на часово планиране21. 

 
8. Ако актуализираният анализ на капацитета и търсенето на дадено координирано или 

управлявано по график летище показва, че на това летище е достигнат капацитет, който 

е достатъчен за реално извършваните или предвидените дейности, държавата членка, 

след консултация с посочените в параграф 4 органи, може да промени неговия статут 

на управлявано по график летище или на летище без статут.  

 
9. […] 

                                                 
19 Председателството предлага следното съображение, за да се отговори на 

необходимостта от координиране на дадено летище след неуспешно управление по 
график: „Неуспешните опити за решаване на проблеми с капацитета на управлявани 
по график летища чрез доброволно коригиране на графиците, по-специално поради 
незадоволително сътрудничество от страна на въздушни превозвачи, следва да се 
смятат за едно от основанията за определяне на такова летище за координирано.“ 

20  BE предлага да се възстанови следният текст: „или орган, определен от държавата 
членка“ 

21  Комисията предлага процедурите и отговорностите за координиране при извънредна 
ситуация да се публикуват предварително: „Държавите членки правят необходимото 
процедурите за подобно координиране да са прозрачни и недискриминационни.“ 
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10. Ако бъде взето решение съгласно параграфи 6 или 8, държавата членка го съобщава на 

посочените в параграф 4 органи и на координатора на летището или на ръководителя на 

графика не по-късно от 1 април за зимния период на часово планиране и не по-късно от 

1 септември за летния период на часово планиране. 

 

10a. След като поиска становището на управителния орган на мрежата, Комисията може да 

отправи препоръки към държавите членки относно начина на определяне на капацитета 

в зависимост от оперативните нужди на мрежата. (преместено от член 3, параграф 5) 

 

 

Член 4 

 

Координационни параметри 

 

1. 22На координирано и, ако държавата членка сметне за необходимо, на управлявано по 

график летище отговорната държава членка осигурява навременното определяне на 

координационните параметри23 два пъти годишно, като същевременно взема предвид 

всички необходими технически, експлоатационни и екологични ограничения, както и 

промените в тях. За координираните и управляваните по график летища тези 

ограничения се съобщават на Комисията, най-малкото когато има големи промени от 

извършването на предишния анализ на капацитета и търсенето24. 

 

 С цел разглеждане на промените и издаване на препоръки Комисията може да бъде 

подпомагана от управителния орган на мрежата. 

                                                 
22  Ще бъде добавено съображение, както следва: „Комисията може да прави препоръки 

на държавите членки съгласно членове 3 и 4 от настоящия регламент. Тези препоръки 
по никакъв начин не се смятат за обвързващи за държавите членки.“ 

23  Заличеният текст, посочващ, че определянето на координационните параметри ще 
включва „определянето на съответните координационни времеви периоди“, ще бъде 
обяснен в съображение. 

24  Комисията има резерва по новия текст в края на параграф 1. Комисията смята, че 
„предишния период на часово планиране“ е подходящото позоваване. 
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 Определянето на координационните параметри се основава на обективен анализ на 

възможностите за обслужване на въздушното движение, като се вземат предвид 

различните видове движение в рамките на летището, претовареността на въздушното 

пространство, която може да настъпи по време на координационния период, и 

състоянието на капацитета. 

 
2. За координираните летища определянето на параметрите и използваната методология, 

както и на промените в тях, се обсъжда подробно в координационния комитет с оглед 

на увеличаването до оптималното ниво на капацитета и броя на наличните слотове за 

разпределение, преди да се вземе окончателното решение за координационните 

параметри. При поискване всички съответни документи се представят на 

заинтересованите страни. 

 
3. Определянето на координационните параметри не засяга задължението да се осигури 

прозрачният, неутралният и недискриминационен характер на разпределянето на 

слотовете. 

 
4. Държавите членки правят необходимото координационните параметри да бъдат 

съобщени своевременно на координатора и на ръководителя на графика, преди 

първоначалното подаване на заявления за слотове, за целите на конференциите за 

определяне на графика. 

 
5. […] 

 
Член 5 

 
Ръководителят на графиците и координаторът  

 
1. Държавите членки, отговорни за летище, управлявано по график, или за координирано 

летище, осигуряват назначаването на квалифицирано физическо или юридическо лице 

за ръководител на графика или координатор на летището след консултация с 

въздушните превозвачи, които използват редовно летището, с техните представителни 

организации и с управляващия орган на летището и координационния комитет, където 

има такъв. Ръководител на графика или координатор на летището може да бъде 

назначен за повече от едно летище. 
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2. Държавите членки насърчават тясното сътрудничество сред координаторите и 

ръководителите на графици в разработването на общи проекти на равнището на Съюза, 

особено по отношение на оперативната съвместимост на различните компютърни 

системи, използвани от координаторите, създаването на обща база данни и 

възприемането на общи подходи с цел подобряване на ефикасността на услугата, 

предоставяна на въздушните превозвачи. 

 

2a. Комисията подпомага тясното сътрудничество между координаторите и 

ръководителите на графици за разработването на общи проекти на равнището на Съюза 

и се консултира с държавите членки относно постигнатия напредък в съответствие с 

член 16, параграф 4. 

 

3. Държавите членки, отговарящи за управлявано по график летище или за координирано 

летище, гарантират: 

 

а) че координаторът и ръководителят на графика 25 действат в съответствие с 

настоящия регламент по независим, неутрален, недискриминационен и прозрачен 

начин; 

 
б) че координаторът, в основните функции на координиращата си дейност по силата 

на настоящия регламент, взема независими решения в правно, функционално и 

организационно отношение, без да се влияе от която и да е заинтересована страна, 

нито от държавата членка и органите под нейна юрисдикция, чийто контрол в 

това отношение се свежда до наблюдаване на финансирането и законността на 

действията на координатора, при което: 

 
i) от правната независимост следва, че основните функции на координатора 

могат да бъдат възложени само на физическо или юридическо лице, което не 

е едновременно с това доставчик на услуги на летището, не е управителният 

орган на летището, нито въздушен превозвач с дейност на летището и което 

не е включено в неговите организационни структури; както и  

 

                                                 
25  Функционалната независимост на ръководителя на графика може допълнително да се 

обясни в съображение. 
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ii) независимостта на решенията на координатора по отношение на основните 

му функции и на вътрешната му организация се основават на факта, че той 

не получава инструкции от държавата членка, от управителния орган на 

летището, от доставчици на услуги, действащи там, нито от въздушни 

превозвачи. 

 
в) че системата на финансиране на дейностите на координатора е в състояние да 

гарантира независимия статут на координатора. Системата на финансиране на 

дейностите на ръководителя на графика не противоречи на задълженията на 

ръководителя на графика, посочени в параграф 3, буква а). 

 
г) […]. 
 

3a. Финансирането, посочено в буква в), се осигурява съвместно от въздушните 

превозвачи, които извършват дейност на координираните летища и на летищата, 

управлявани по график, както и от управителния орган на съответното летище, по такъв 

начин, че да се гарантира прозрачното и недискриминационно разпределение на 

финансовата тежест между тях и финансирането да не зависи в голяма степен от една 

единствена страна. Системата на летищни такси е свързана с общите разходи за 

услугите, предоставяни от координатора или от ръководителя на графика26. 

 
 Държавите членки могат да възложат на управителния орган на летището или на всяка 

друга организация, определена от държавата членка, да събира приноса на 

въздушните превозвачи към финансирането на координатора или ръководителя на 

графика. 

 
 Държавите членки гарантират, че координаторът и ръководителят на графика 

разполагат с необходимите финансови, човешки, технически и материални ресурси и с 

необходимия експертен опит. 

 

                                                 
26  Въз основа на следния текст ще бъде добавено съображение: „Ако координаторът е 

назначен да отговаря за много летища в една държава членка, въздушните превозвачи 
следва да плащат само веднъж дори когато използват повече летища в същата 
държава членка.“ Резерва на Комисията: така формулираното съображение не е ясно. 
DE има опасения във връзка със съображението и предлага следния компромис: „Ако 
координаторът е назначен да отговаря за много летища в една държава членка, 
държавата членка може да реши, че въздушните превозвачи следва да плащат само 
веднъж дори когато използват повече летища в същата държава членка.“ 
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4. Ръководителят на графика и координаторът участват, в съответствие с правото на 

Съюза, в провежданите на международно равнище и на равнището на Съюза 

конференции за координация на графика на въздушните превозвачи. 

 

5. Ръководителят на графика консултира въздушните превозвачи и препоръчва 

алтернативни часове на пристигане и/или заминаване в случаи, когато е възможно да се 

получи претоварване. 

 

6. Координаторът е единственото лице, отговорно за разпределяне на слотовете. Той 

разпределя слотовете съгласно разпоредбите на настоящия регламент, като предвижда 

възможност за предоставяне на слотове извън работното време при спешни случаи.  

 

7. Ръководителят на графика следи за спазването на определения график при операциите 

на въздушните превозвачи. 

 

Координаторът следи за спазването на определените слотове при операциите на 

въздушните превозвачи. Тези проверки се извършват заедно с управляващия орган на 

летището, с органите за контрол на въздушното движение и с управителния орган на 

мрежата, като се взема предвид времето и други необходими параметри за съответното 

летище. 

 

Всички ръководители на график и координатори си сътрудничат за установяване на 

липси на съгласуваност в графиците и за насърчаване на въздушните превозвачи да 

намерят решение. 

 

8. Изпълнението на функциите от страна на координатора и на ръководителя на графика, 

както и използването на финансовите средства, могат да бъдат подложени на проверка 

от държавата членка за текущата година и за петте предходни години в съответствие с 

националното законодателство. Проверки могат да се правят и на бивши координатори 

и ръководители на график. Координаторът и ръководителят на графика представят 

всички документи, доказателства и информация, поискани за целите на такива 

проверки. 
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Член 6 

 

Прозрачност на дейностите по координиране и управление на график 

 
1. В края на всеки период на часово планиране координаторът и, ако държавата членка 

смята за необходимо, ръководителят на графика представят на заинтересованите 

държави членки и на Комисията доклад за дейността, в който се описва общото 

положение при разпределянето на слотове и/или управлението по график, като по-

специално се разглежда прилагането на член 9, параграф 5 и членове 13 и 18, както и 

евентуалните жалби, подадени в координационния комитет във връзка с прилагането на 

членове 9, 10 и 10а, и мерките, взети за тяхното разрешаване. В доклада се съдържат и 

резултатите от последното годишно 27 проучване, проведено сред заинтересованите 

страни, относно качеството на услугите, предоставяни от координатора или от 

ръководителя на графика 28. При поискване докладът се предоставя на заинтересованите 

страни, както е посочено в член 3, параграф 4. 

 
2. Комисията може да приеме документ за насоките 29 относно доклада за дейността, както 

и относно проучването, посочено в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по разглеждане съгласно член 16, параграф 2. 

 
3. Координаторът поддържа актуализирана електронна база данни с безплатен достъп, 

която включва следната информация: 

 
а) исторически наложилите се слотове, представени по компании за въздушен 

превоз и класирани по хронологичен ред за всички превозвачи, които използват 

летището; 

 
б) поисканите слотове, разпределени за всеки превозвач и класирани по 

хронологичен ред, за всички превозвачи; 

 

                                                 
27  NL предлага да се заличи „годишно“, защото не е необходимо да се правят годишни 

проучвания и това увеличава административната тежест. 
28 В съображение ще бъде обяснено, че докладът следва да се съставя в края на всеки 

период на часово планиране, докато проучването ще се извършва годишно. Комисията 
припомня, че образецът за доклада следва да бъде задължителен, за да се даде 
възможност за съпоставимост на информацията между координаторите. 

29 Комисията поддържа резерва относно термина „документ за насоките“. 
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в) всички разпределени слотове, както и висящите молби, разпределени за всеки 

превозвач и класирани по хронологичен ред, за всички превозвачи; 

 

г) все още наличните слотове, като се посочва максималната възможна наличност по 

отношение на всеки вид ограничение, взето предвид в координационните 

параметри. Базата данни дава възможност на въздушните превозвачи да 

преценяват наличността на слотове, отговарящи на техните заявки; 

 

д) прехвърлените или разменени слотове, за които се посочва идентичността на 

участващите въздушни превозвачи и дали прехвърлянето или размяната са 

извършени чрез парична или друг вид компенсация. Съответният координатор 

публикува всяка година обобщени данни относно паричните компенсации; 

 

е) пълна и подробна информация относно координационните параметри. 

 
30До тази информация имат достъп единствено държавите членки, управителният орган на 

мрежата, координаторите, доставчиците на аеронавигационно обслужване, Комисията, всеки 

въздушен превозвач31 и управителният орган на съответното летище. 

 

Тази информация се актуализира редовно32. 

 

                                                 
30  Комисията предпочита позоваване на „заинтересованите страни“, както се уточнява в 

член 6, параграф 8 от действащия регламент. NL предлага следното преработване на 
текста: „До тази информация имат достъп държавите членки, управителният орган 
на мрежата, координаторите, ръководителите на графици, доставчиците на 
аеронавигационно обслужване, Комисията, всеки въздушен превозвач и управителният 
орган на съответното летище. Цялата информация, която не е поверителна, е 
достъпна за всички заинтересовани страни.“ 

31  Комисията поддържа резерва относно термина „въздушен превозвач“. Комисията 
смята, че той следва да бъде заменен с „оператор на въздухоплавателно средство“, за 
да се даде възможност на всички оператори да разполагат с необходимата информация 
за подаване на заявления за слотове. 

32  Резерва на Комисията относно заличаването на това изречение. 
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4. Координаторът гарантира, че съответните данни33 се съхраняват и остават достъпни в 

продължение на най-малко пет последователни равностойни периода на часово 

планиране и че биват прехвърлени без отлагане и безплатно на следващия координатор 

на този пост на съответното летище. 

 

5. Когато има съответни и общоприети стандарти за формат на информацията по 

отношение на графиците, ръководителят на графика, координаторът и въздушните 

превозвачи ги прилагат, при условие че те съответстват на правото на Съюза. 

 

Член 7 

 

Информация за ръководителите на графици и координаторите 

 

1. Въздушните превозвачи, които оперират или възнамеряват да оперират на летища, 

управлявани по график, или на координирани летища, представят на ръководителя на 

графика или на координатора цялата съответна информация, поискана от тях. При 

настъпване на промяна в тази информация въздушните превозвачи уведомяват за 

промяната ръководителя на графика и координатора в най-кратък срок. Цялата 

съответна информация се представя във формата и в срока 34, определени от 

ръководителя на графика или от координатора. По-специално, в момента на заявката за 

отпускане на слот въздушният превозвач уведомява координатора за това дали ще се 

възползва от статута на нов участник по отношение на исканите слотове съгласно 

член 2, параграф 2 и декларира акционерните си отношения, ако има такива, с други 

въздушни превозвачи, действащи на това летище. 

 

                                                 
33  Ще бъде добавено съображение относно достъпността на данните за координирането, 

за да бъде отразен следният текст: „Списъкът с исторически наложилите се слотове, 
както и данните от базата данни на координирането на определени дати, по-
специално при (крайния срок за) първоначалното подаване (на заявки за слотове), при 
крайния срок за връщане на слотове (15 септември и 15 януари), на 31 януари, на 
31 август, както и в началото и в края на всеки период на часово планиране“. 

34  NL предлага да се добави: „на основата на международните стандарти и практики 
на отрасъла и допълнително“ 
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1a. За всички останали летища, които нямат определен статут, държавите членки могат да 

изискат въздушните превозвачи, които оперират или възнамеряват да оперират на 

летището, управляващият орган на летището, доставчиците на наземно обслужване и 

доставчиците на аеронавигационно обслужване да предоставят своевременно на 

координатора или на ръководителя на графика 35 всяка информация за планираните 

услуги на въздушните превозвачи, с която разполагат. В такъв случай управляващият 

орган на летището представя още информация за наличния капацитет. 

 
1б. За целите на наблюдаването на използването на слотовете, за всички летища, които 

нямат определен статут, управляващият орган на летището предоставя при поискване 

от координатора информацията за планираните услуги на въздушните превозвачи, с 

която разполага. 

 
1в. При обосновано искане от управителния орган на мрежата ръководителят на графика и 

координаторът му предоставят съответната информация, посочена в параграфи 1 и 1а, с 

която разполагат. 

 
2. Когато въздушният превозвач не представи информацията, посочена в параграф 1, 

освен ако не успее да докаже по убедителен начин наличието на смекчаващи 

обстоятелства, или когато той представи невярна или подвеждаща информация, 

координаторът не взема под внимание заявката или заявките за слотове на този 

въздушен превозвач, във връзка с който не е предоставена информация или е 

предоставена невярна или подвеждаща информация. Координаторът оттегля 

слота(овете) или серията от слотове, ако вече са били предоставени, и/или препоръчва 

да бъдат наложени санкции от компетентния орган съгласно националното право. 

Координаторът дава на въздушния превозвач възможност да представи своите 

забележки. 

 
3. Ръководителят на графика или координаторът, управляващият орган на летището, 

органите за контрол на въздушното движение и управителният орган на мрежата 

обменят цялата информация, която им е необходима за упражняване на съответните им 

задължения, включително данни за полети и слотове, по-специално с оглед да се 

гарантира прилагането на член 17. 

                                                 
35  NL предлага „координатора или на ръководителя на графика“ да се замени с 

„управителния орган на мрежата“. 
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Член 8 

 

Координационен комитет 

 

1. Отговорната държава членка осигурява създаването на координационен комитет за 

всяко координирано летище. Координационният комитет може да отговаря за повече от 

едно летище. Членството в този комитет е отворено най-малко за въздушните 

превозвачи, използващи редовно въпросното/ите летище/а, за техните представителни 

организации, за управляващия орган на съответното летище, за съответните органи на 

контрол на въздушното движение и за представителите на общото въздухоплаване, 

използващи редовно летището. 

 

Задачите на координационния комитет са: 

 

а) да прави предложения за и да консултира координатора и/или държавата членка 

относно: 

 

i) възможностите за увеличаване на капацитета на летището, определен съгласно 

член 3, или за подобряване на използването му; 

 

ii) координационните параметри, които трябва да се определят съгласно член 4; 

 

iii)  методите за наблюдение на използването на разпределените слотове; 

 

iv) местните указания, предвидени в параграф 4; 

 

v) факторите, засягащи условията на движение на въпросното летище; 

 

vi) сериозните проблеми, на които се натъкват новите участници, съгласно 

предвиденото в член 10а, параграф 6; 

 

vii) всички въпроси, свързани с капацитета на летището, по-специално във връзка с 

прилагането на единното европейско небе и функционирането на мрежата; 
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viii)  връзката между координационните параметри и ключовите показатели за 

ефективност, както са определени в член 2, буква г) от Регламент (ЕС) 

№ 691/2010 на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на схема за 

ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания 

при доставянето на аеронавигационни услуги 36. 

 

[…]37 

 

б) […] 

 

в) да служи като посредник между всички засегнати страни при наличие на оплаквания 

във връзка с разпределението на слотовете съгласно предвиденото в член 19. 

 

2. Представителите на държавата членка, координаторът, управителният орган на 

мрежата, органът за преглед на ефективността и националният надзорен орган на 

държавата членка биват канени на заседанията на координационния комитет като 

наблюдатели. В надлежно обосновани случаи, по нейно искане, Комисията може да 

участва в тези заседания като наблюдател. 

 

3. Координационният комитет подготвя писмени процедурни правила, които обхващат 

inter alia участието, избора, честотата на срещите, и използвания/ите език/ци. [...] 

(последното изречение е преместено в параграф 5) 

 

4. Всеки член на координационния комитет, държава членка или координатор могат да 

предлагат местни указания. Координационният комитет обсъжда предложените местни 

указания и излиза с консултативно становище. Когато дадена държава членка получи 

подобно становище, тя може да приеме въпросните местни указания, при условие че е 

уведомила Комисията за тях и Комисията не се е противопоставила на приемането им в 

рамките на три месеца от уведомяването. 

 
                                                 
36 OВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 1. 
37  Резерва на Комисията относно заличаването на това изречение.  

Комисията смята, че формулировката следва да се запази, като в началото се добави 
„когато е целесъобразно“, за да има съответствие с член 3, параграф 3в. 
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[…]38 

 

5. Докладът за разискванията на координационния комитет се представя на 

заинтересованата държава членка с указание за съответните становища, изразени в 

комитета. Този доклад се предава също и на органа за преглед на ефективността и на 

управителния орган на мрежата. (преместено от параграф 3) 

 

Разпределяне на слотове 
 

Член 9 

 

Пул от слотове 

 

1. Координаторът организира пул, включващ всички слотове. В пула се включва целият 

нов капацитет от слотове, определен от държава членка съгласно член 4. Всички серии 

от слотове, отговарящи на условията, посочени в член 10, параграф 2, също се 

включват в пула, като се посочва кои въздушни превозвачи имат правото да използват 

тези серии от слотове39. 

 

1a. Сериите от слотове от наличния пул се разпределят за периода на часово планиране, за 

който са поискани, при изтичането на който трябва да бъдат върнати обратно в пула от 

слотове. 

 (преместено от член 10, параграф 1). 

                                                 
38  Резерва на UK относно заличаването на двете алинеи. Комисията смята за необходимо 

да се изяснят изискванията за действащите в момента правила. 
39  Комисията предлага „имат правото“ да се замени „са получили разрешение“.  
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2. Без да се засягат разпоредбите на член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 и 

член 12 от настоящия регламент, слотовете от пула се разпределят между заявяващите 

въздушни превозвачи в съответствие с членове 10 и 10а. 

 
40 
 
3. Без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 2, в случай че не всички заявки за 

слотове могат да бъдат удовлетворени по задоволителен за съответния превозвач 

начин, се дава предимство на търговските въздушни услуги, и по-специално на 

въздушните услуги по график и на програмираните въздушни услуги извън графика. 

При наличие на конкуриращи се заявки от една и съща категория услуги приоритетни 

са целогодишните операции (преместено обратно от член 10а) 

 
4. […] (преместено в член 10а) 

 
5. В случай на услуги, предлагани от група въздушни превозвачи, само един от 

участниците в групата може да кандидатства за исканите слотове. Въздушният 

превозвач, извършващ такава услуга, е отговорен за спазването на необходимите 

експлоатационни критерии, за да се ползва с предимството, предвидено в член 10, 

параграф 2. 

 

Слотовете, предоставени на един въздушен превозвач, могат да се използват от друг 

въздушен превозвач или от други въздушни превозвачи, които са част от група 

въздушни превозвачи, при условие че общият полет е обозначен с кода на въздушния 

превозвач, на когото са предоставени слотовете, с цел координация и наблюдение. За 

тази цел въздушният превозвач уведомява координатора относно групата въздушни 

превозвачи, от която е част. При прекъсване на тези операции слотовете, използвани по 

такъв начин, остават у въздушния превозвач, на когото са били предоставени 

първоначално. Тези операции се съобщават на координатора от въздушните 

превозвачи, които са част от групата, и могат да започнат едва след изричното 

потвърждение от координатора. 

 

                                                 
40  IT предлага нов параграф: „Слотове, включени в пула, могат да бъдат резервирани от 

държава членка, съгласно член 12 от настоящия регламент, преди разпределянето на 
исторически наложилите се слотове.“ 
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На нов участник, който е част от група въздушни превозвачи, не се разрешава, най-

малкото в продължение на два съответстващи си периода на часово планиране, да 

предоставя използването на своите слотове на други въздушни превозвачи от групата.  

 

 Когато серия от слотове, предоставена на даден въздушен превозвач, се използва от 

друг въздушен превозвач по начин, който не съответства на условията на настоящия 

параграф, координаторът отнема41 серията и я връща в пула, след като се е консултирал 

със съответните въздушни превозвачи. 

 

6. […] (преместено в член 10а) 

 

7. При невъзможност за предоставяне на заявен слот координаторът уведомява 

заявяващия въздушен превозвач за причините за отказа, като му посочва най-близкия 

алтернативен слот. (преместено обратно от член 10а) 

 

8. Координаторът взема предвид: 

 

- допълнителните правила и указания, установени от въздушния транспорт в 

рамките на Съюза или в световен мащаб, както и 

 

- местните указания, предвидени в член 8, параграф 4; 

 

[…].42 

 

                                                 
41  DE, подкрепена от FR, предлага „отнема“ да се замени с „може да отнеме“. Като друг 

вариант, DE, подкрепена от NL, предлага да се добави: „или може да препоръча да 
бъдат наложени санкции от компетентния национален орган“ Резерва на Комисията 
по предложенията на DE, FR и NL. 

42 Резерва на Комисията относно заличаването на тази алинея: „Местните указания 
могат да се отнасят само до наблюдаването на използването на разпределените 
слотове или до промяната на определението на серията от слотове с цел намаляване 
на нейната дължина на по-малко от 10 слота за зимния период на часово планиране 
или на по-малко от 15 слота за летния период на часово планиране, но в никакъв 
случай на по-малко от 5 слота. Намаляването на дължината на серията от слотове е 
приложимо само на летища, на които търсенето на въздухоплавателни услуги има 
силно сезонен характер.“ 
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9. Освен планираното разпределение на слотове за периода на часово планиране, 

координаторът се стреми да удовлетвори заявки за единични слотове с кратко 

предизвестие за всички видове въздухоплаване. За целта могат да се използват 

слотовете от пула, останали свободни след разпределението между заявяващите 

въздушни превозвачи, както и слотовете, предоставяни с кратко предизвестие. 

 
 

Член 10 

 
Исторически наложили се слотове 

 
1. […] (преместен в член 9, параграф 1a) 

 
2. Без да се засягат членове 7, 13 и 18, даден въздушен превозвач има право на43 същата 

серия от слотове през следващия равностоен период на часово планиране, ако бъде 

заявена от този превозвач в срока, предвиден по член 7, параграф 1, и когато са 

изпълнени следните условия: 

 
а) същата серия от слотове се използва от този въздушен превозвач за извършване 

на въздушни услуги по график или на програмирани услуги извън графика, и 

 
б) този въздушен превозвач може да докаже по убедителен начин на координатора, 

че същата серия от слотове е била използвана от дадения въздушен превозвач, 

както е уредено от координатора, поне през 80%44 от времето през периода на 

часово планиране, за който е била предоставена. 

 
3. Преразпределение на времето на серия от слотове, преди да бъдат разпределени 

останалите слотове от пула по член 10а сред другите кандидатстващи въздушни 

превозвачи, се допуска само по функционални съображения, като например промяна на 

вида самолет или на маршрута, използван от въздушния превозвач, или ако това доведе 

до подобряване на разпределението на времето на слотовете45 в сравнение с 

първоначално заявените времена. То не може да влезе в действие, докато не бъде 

изрично потвърдено от координатора. 

 

                                                 
43  Комисията предлага „има право на“ да се замени с „получава разрешение за“.  
44  Резерва на Комисията за заличаването на 85%. 
45  Комисията — резерва по заличаването на „на новите участници“ 
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4. Слотовете от специалната серия слотове, предоставени на даден въздушен превозвач до 

31 януари за следващия летен период на часово планиране или до 31 август за 

следващия зимен сезон, но които са върнати на координатора за преразпределение 

преди тези дати, не се вземат предвид при пресмятане на използването, при условие че 

оставащите разпределени слотове представляват установима част от46 серия от 

слотове. 

 

4a.  Слотове, за които въздушният превозвач е съобщил, че няма да ги използва поради47 

официален празник, и върнати на координатора преди датите, посочени в параграф 4, 

се включват в серията за следващия сезон, без да е необходима обосновка за 

неизползването им. 

 

 Комисията приема и публикува в съответствие с процедурата по разглеждане, 

посочена в член 16, параграф 2, консолидиран списък на официалните празници, 

който да бъде приет от координаторите.48 

 

5. Ако не може да се докаже 80% 49 използване на сериите от слотове, предимството, 

предвидено в параграф 2, не се предоставя, освен ако неизползването им не бъде 

обосновано с някоя от следните причини: 

 

                                                 
46  Комисията поддържа резерва по добавянето на този текст. 
47  Комисията предлага „поради“ да се замени с „тъй като съвпадат с“. 
48  Председателството отбелязва, че текстът е несъгласуван, тъй като се посочва 

процедурата по разглеждане в член 16, параграф 2, а в член 16, параграф 4, буква в) 
също се споменават официалните празници. Това двойно споменаване е подвеждащо и 
делегациите се приканват да посочат коя процедура предпочитат. FR, NL и UK 
предлагат параграф 4a да бъде заличен. 

 Комисията изтъква потенциалната административна тежест, до която би могъл да 
доведе посоченият в този параграф механизъм. 

49  Резерва на Комисията за заличаването на 85%.  
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а) непредвидими и неизбежни обстоятелства50 извън контрола на въздушния 

превозвач, които водят до: 

 

i) задържане на земята на вида въздухоплавателно средство, обичайно 

използвано за въпросната въздушна услуга; 

 

ii) пълно или частично затваряне на летище или на въздушно пространство и 

произтичащите от това преки и непосредствени обстоятелства; 

 

iii)  сериозно нарушаване на операциите на засегнатите летища, включително на 

тези серии от слотове на други летища 51, свързани с маршрутите, засегнати 

от това нарушение, през съществена част от съответния период на часово 

планиране; 

 

б) прекъсване на въздушните услуги поради действие, чиято цел е била да засегне 

тези услуги, например в случай на стачка, и което поражда практическа и/или 

техническа невъзможност за въздушния превозвач да осъществи планираните 

операции;  

 

в) сериозни финансови затруднения за конкретен въздушен превозвач на Съюза, 

като следствие от която е отпуснат временен лиценз от лицензиращите органи за 

периода на финансовата реорганизация на въздушния превозвач съгласно член 9, 

параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1008/2008; 

 

г) съдебна процедура във връзка с прилагането на член 12 от настоящия регламент 

за маршрути, върху които са наложени задължения за обществени услуги 

съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, водещи до временно 

прекратяване на обслужването на тези маршрути. 

 

                                                 
50 На по-късен етап ще бъде добавено съображение, което да пояснява, че тези 

обстоятелства включват извънредни метеорологични условия. 
51  Комисията поддържа резерва относно заличаването на думата „в Съюза“. 
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Оперативна забрана в Европейския съюз, приета съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 

на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на 

Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на 

Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността 

на опериращите въздушни превозвачи52  и актовете му за изпълнение, не се приема 

като основание за неизползването на серията от слотове по смисъла на настоящия 

параграф. 

 

6. По искане на държава членка или по своя собствена инициатива Комисията проверява 

прилагането на параграф 5 от координатора. 

 

Комисията взема решение в рамките на два месеца от получаване на искането. Тези 

актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане съгласно 

член 16, параграф 2. 

 

7. […] 

 

                                                 
52  OВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15. 
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Ако не са изпълнени посочените в параграф 2, букви а) и б) условия, Комисията 
по своя собствена инициатива или по искане на държава членка може въпреки 
това да реши, че следва да се предостави предимство за разпределянето на същата 
серия на въздушните превозвачи за следващите равностойни периоди на часово 
планиране, ако това е обосновано от наложителни причини за спешност, свързани 
с извънредни обстоятелства, които изискват съгласуваност при прилагането на 
мерките, предприемани на тези летища.  Комисията приема без отлагане актове за 
изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 3. Тези 
актове остават в сила за срок, който не надвишава дължината на един период на 
часово планиране. Предприетите от Комисията мерки могат да бъдат 
диференцирани според летището и местоназначението въз основа на 
характеристиките на съответното изключително събитие. 

 
8. Предимството за серия от слотове, предвидено в параграф 2 от настоящия член, не 

може да служи за основание на искове за обезщетение във връзка с ограничаване или 
премахване на предимството, наложени съгласно правото на Съюза, особено по 
отношение на прилагането на правилата от ДФЕС, които се отнасят за въздушния 
транспорт. 

 
Член 10a 

 
Разпределяне на други слотове (преместено от член 9) 

 
1.  […] (остава в член 9) 
 
2. При спазване на разпределянето на слотовете съгласно член 10, 5350% от оставащите 

слотове се разпределят първо между новите участници освен ако заявките от нови 
участници са по-малко от 50%. Предимството, предоставено на новите участници, се 
спазва до 15 януари за следващия летен период на часово планиране и 15 август за 
следващия зимен период. Въпреки това, в случай че значителен брой слотове се 
освободят по време на същия период на часово планиране, предоставеното на новите 
участници предимство ще се спазва в този случай. Координаторът проявява 
справедливо отношение към заявките на новите участници и останалите въздушни 
превозвачи съгласно периодите на координация за всеки ден от графика. По отношение 
на заявките от нови участници с предимство се ползват въздушните превозвачи със 
статут на нови участници съгласно член 2, параграф 2, буква б). 

                                                 
53 Прилагането на 50 % ще бъде допълнително изяснено в съображение.  
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2а. Въздушен превозвач, който е прехвърлил по смисъла на член 13 слотове на друг 

въздушен превозвач на същото летище, не се смята за нов участник на това летище за 

срок от два равностойни периода на часово планиране; освен в случаите, когато 

въздушният превозвач би се ползвал със същия приоритет, дори и да не е прехвърлял 

слотовете. (преместен от член 2, параграф 2) 

 

3. […]. (преместен обратно в член 9) 

 

4. Нов участник, на който е предложена серия от слотове в разстояние на един час преди 

или след заявеното време, но който е отказал това предложение, губи статута си на нов 

участник за същата серия по време на периода на часово планиране. 

 

5. […]. (преместен обратно в член 9) 

 

6. Ако новите участници продължават да изпитват сериозни проблеми, държавата членка 

има грижата да свика събрание на координационния комитет на летището. Целта на 

събранието е да се проучат възможностите за справяне със ситуацията. На събранието 

се кани Комисията. 

 

7.  […] (преместен обратно в член 9) 

 

8. […] (преместен обратно в член 9) 

 

9. […] (преместен обратно в член 9) 
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Член 11 
 

Резервиране на слотове 
 
1. По искане на управляващия летището орган държава членка, отговаряща за54 

координирано летище, на което съществува значителен и очевиден проблем във връзка 

с късното връщане на слотове и неизползването на разпределени слотове, може да 

реши да приложи летищните такси, определени в член 2, параграф 4 от Директива 

2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно 

летищните такси55 по отношение на късното връщане на слотове56 от страна на 

въздушните превозвачи в пула, посочено в член 9, и да държи тези въздушни 

превозвачи отговорни за резервиране на летищна инфраструктура, без да са я 

използвали. Държавите членки гарантират, че се спазват следните принципи: 

 
а) преди вземане на решението се спазва mutatis mutandis процедурата, предвидена в 

член 6 от Директива 2009/12/ЕО57. Провежда се консултация и с координатора. За 

координираните летища, които не са обхванати от член 1, параграф 2 от 

Директива 2009/12/ЕО, управляващият орган на летището се консултира с 

координационния комитет и с координатора; 

 
б) решението не засяга недискриминационния и прозрачен характер на процеса на 

разпределяне на слотове и на системата на летищните такси; 

 
в) решението не възпира навлизането на пазара или развитието на услугите от 

страна на въздушните превозвачи и се ограничава до покриване на разходите за 

предоставяне на летищна инфраструктура и свързаните с нея основни помощни 

услуги, включително разходите за поддръжка, експлоатация, управление и 

администрация, направени от летището за резервиране на летищния капацитет, 

съответстващ на слотовете, които са останали неизползвани;  

 

                                                 
54  Комисията, CZ и UK — резерва по заличаването на „Управляващият летището орган 

на“ и по предложението на председателството да бъде заменено с „По искане на 
управляващия летището орган държава членка, отговаряща“. 

55  OВ L 70, 14.3.2009 г., стр. 11. 
56 Ще бъде добавено съображение, за да се изясни, че управляващият орган на 

координирано летище може да използва системата на летищни такси, за да възпира 
късното връщане на слотове в пула. 

57 OВ L 70, 14.3.2009 г., стр. 11.  
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ва) Това решение само по себе си не изисква предварително заплащане от 

въздушните превозвачи на такси за резервиране на слотове и не се смята за 

приход на съответното летище. 

 

г) въздушните превозвачи не носят отговорност: 

 

i) за резервиране на летищна инфраструктура, без да я използват, за 

разпределени, но върнати в пула слотове преди 31 януари за следващия 

летен период на часово планиране или преди 31 август за следващия зимен 

период на часово планиране, за слотовете, за които въздушният превозвач е 

съобщил, че няма да ги използва поради официален празник, и върнати в 

пула преди тези дати, както и за слотовете, чието неизползване може да бъде 

обосновано въз основа на член 10, параграф 5; 

 

ii) за резервиране на летищна инфраструктура, без да я използват, за 

разпределени, но върнати в пула слотове след 31 януари за следващия летен 

период на часово планиране или след 31 август за следващия зимен период 

на часово планиране, ако слотовете са били предоставени от координатора 

на друг въздушен превозвач. 

 

д) решението се съобщава на координатора, на заинтересованите страни и на 

Комисията най-малко шест месеца преди началото на съответния период на 

часово планиране.58 

 

2. Координаторът изпраща59 на управляващия орган на летището цялата информация, 

необходима за прилагане на решението, посочено в първа алинея. 

 

 

 

 

                                                 
58  Комисията предлага да се добави следното ново тире: „държавите членки се 

уведомяват за това решение най-малко 12 месеца преди началото на въпросния период 
на планиране“.  

59  DE предлага „Координаторът изпраща“ да се замени с „Координаторът 
предоставя“. 
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Член 12 

 

Задължения за обществени услуги 

 

1. Когато върху даден маршрут са наложени задължения за обществени услуги съгласно 

член 16 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, държавата членка може да резервира на 

координирано летище на нейна територия необходимите слотове за операциите, 

предвидени по този маршрут. Ако резервираните слотове за съответния маршрут не се 

използват, те се предоставят на друг въздушен превозвач, който е заинтересован да 

обслужва маршрута в съответствие със задълженията за обществени услуги съгласно 

параграф 2 от настоящия член. Ако никой друг въздушен превозвач няма интерес да 

обслужва маршрута, а заинтересованата държава членка не обяви покана за търг 

съгласно член 16, параграф 10, член 17, параграфи 3—7 и член 18, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № 1008/2008, или задължението за обществени услуги е просрочено 

по смисъла на член 16, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, слотовете се 

резервират за друг маршрут при задълженията за обществени услуги или се връщат в 

пула. 

 

2. Тръжната процедура, установена в член 16, параграф 10, член 17, параграфи 3—7 и 

член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, се прилага по отношение на 

използването на слотовете по параграф 1 от настоящия член, ако има повече от един 

въздушен превозвач на Съюза, заинтересован да обслужва маршрута, който не е успял 

да получи слотове в рамките на един час преди или един час след времето, което е 

поискал от координатора. 
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Мобилност на слотовете 

 
Член 13 

 

Прехвърляне и размяна на слотове60 

 

1. При извънредното потвърждение от координатора след уведомяване от съответния 

въздушен превозвач, 61слотовете могат: 

 

а) да се прехвърлят от въздушния превозвач от един маршрут или вид услуга към 

друг маршрут или вид услуга, предлагани от същия въздушен превозвач; 

 

б) да се прехвърлят между двама въздушни превозвачи, със или без парична или 

друг вид компенсация;  

 

в) да се разменят един за друг между въздушните превозвачи, със или без парична 

или друг вид компенсация.62 

 

                                                 
60  EL има резерва по този член. 
61  DK предлага следната клауза de minimis за букви б) и в): „Прехвърлянето или 

размяната на слот може да се осъществи само ако има повече от две операции на 
връщане по конкретен маршрут в един и същи ден.“ DE, LV и UK са против това. IT 
предлага следния компромисен текст: „Прехвърлянето или размяната на слот може 
да се осъществи само ако има повече от две операции на връщане — в един и същи ден 
— по конкретен маршрут между летище в Съюза и летище, което обслужва 
отдалечен или развиващ се регион на неговата територия, или по отношение на слаб 
маршрут до кое да е летище на неговата територия, като всеки такъв маршрут се 
счита за жизненоважен за икономическото и социално развитие на региона, който се 
обслужва от летището.“ Комисията — резерва по предложението на DK. 

62  FR, подкрепена от BG, DE, DK, EL, ES и PT, предлага да се добави нова алинея: 
„Държавите членки могат да прилагат някои ограничения към размяната и 
прехвърлянето с парична или друг вид компенсация, предвидени в букви б) и в), ако във 
връзка с тази размяна или прехвърляне възниква значителен и очевиден проблем. Тези 
ограничения се обосновават и надлежно се съобщават на Европейската комисия.“ 
Комисията има резерва относно добавянето на този текст. BE, IT, NL и UK имат 
опасения във връзка с добавянето на този текст.  
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1a. Когато координаторът сметне, че дадено прехвърляне или размяна, посочени в 

параграф 1, биха могли да имат пряко и не маловажно отрицателно въздействие върху 

нивото на обслужване на регионален маршрут, ръководен от съответното летище, 

координаторът информира съответно заинтересованата(ите) държава(и) членка(и).   

 

2. Държавите членки, на чиято територия се намират координирани летища, правят 

необходимото за създаването на прозрачна рамка, която да позволява осъществяването 

на контакти между въздушните превозвачи, заинтересовани от прехвърляне или 

размяна на слотове при спазване на правото на Съюза. Заинтересованите страни имат 

свободен достъп до такава информация, ако не е поверителна. 

 

2a. Координаторът отказва да одобри прехвърляне или размяна, които не отговарят на 

изискванията на настоящия регламент, както и такива, за които координаторът не е 

убеден, че: 

 

а) няма да навредят на летищните операции, като се вземат предвид всичките 

технически, функционални и екологични ограничения; 

б) са спазени ограниченията, наложени по член 12; 

в) прехвърлянето или размяната на слотове не попада в обхвата на параграфи 3—7 

от настоящия член. (възстановено) 

 

 Координаторът не може да отказва да одобри прехвърляне или размяна на основания, 

различни от посочените в настоящия параграф. 

  

2б. Въздушните превозвачи съобщават на координатора подробни данни относно 

евентуалната парична или друг вид компенсация за прехвърлянето или размяната, 

посочени в параграф 1, букви б) и в). Подробните данни относно компенсацията, 

придружаваща прехвърлянето или размяната, са поверителни и координаторът ги 

разкрива само на държавата членка, в която се намира летището, или на Комисията, по 

тяхно искане.  
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2в. Прехвърлянето и размяната не могат да бъдат подчинени на условия, имащи за цел да 
ограничат възможността на въздушния превозвач, който желае да получи слотове, да се 
конкурира с въздушния превозвач, който прехвърля или разменя тези слотове. 

 
63 
 
3.  Слотовете, предоставени на нов участник64, не могат да се прехвърлят65 съгласно 

предвиденото в параграф 1, буква б) за срок от два равностойни периода на часово 
планиране, освен в случай на законно одобрено поглъщане на дейностите на 
банкрутирало предприятие. (предишен параграф 5) 

 
4. Слотовете, предоставени на нов участник съгласно определението в член 2, параграф 2, 

буква б), не могат да се прехвърлят към друг маршрут съгласно предвиденото в 
параграф 1, буква а) на настоящия член за срок от два равностойни периода на часово 
планиране, освен ако новият участник не се ползва със същия приоритет по новия 
маршрут, както по първоначалния маршрут. (предишен параграф 6) 

 
 5. Слотовете, предоставени на нов участник, не могат да се разменят66 съгласно 

предвиденото в параграф 1, буква в) за срок от два равностойни периода на часово 
планиране, освен с цел да се подобри разпределението на времето на слотовете за тези 
услуги спрямо първоначално заявените времена. Слотовете, получени след такава размяна, 
се използват по съответния начин от въпросния въздушен превозвач за периода за часово 
планиране, за който са предоставени, и най-малко за един пълен период на часово 
планиране.67 (предишен параграф 7) 

                                                 
63  Ще бъде добавено съображение, както следва: „Като се има предвид, че със слотовете 

може да се търгува, и без да се засяга данъчното законодателство, настоящият 
регламент по никакъв начин не възпира държавите членки да налагат данъци при 
прехвърляне или размяна на слотове с парична компенсация между двама въздушни 
превозвачи, при пълно спазване на разпоредбите на правото на Съюза.“ LV и UK са 
против това предложение, тъй като считат, че то може да доведе до двойно данъчно 
облагане и нарушаване на функционирането на пазара. Комисията счита, че това 
съображение не е нужно. 

64  DK и IT предлагат да бъдат включени всички новопридобити слотове, а не само онези, 
придобити от новите участници. 

65  DK предлага да се добави: „или отдават на лизинг“.  
66  Пак там. 
67  UK има опасения по последното изречение от този параграф. UK смята този текст за 

излишен, тъй като слотовете ще продължават да се ползват със статута на нови 
участници, а това изречение води до нежелания ефект да принуждава въздушните 
оператори да използват слота с преразпределено време за срок до седем месеца. DE и 
FR предлагат следната формулировка: „Слотовете, получени след такава размяна, се 
използват по съответния начин от въпросния въздушен превозвач за срока, за който 
са предоставени в рамките на този период на часово планиране“. 
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6.  68Без да се засягат параграфи 3—5, слотовете, които не са били разпределени 

съгласно член 10, параграф 2 или 3, могат да бъдат прехвърляни единствено съгласно 

параграф 1, буква б), в случай на поглъщане на дейността на предприятие или между 

холдингова компания и нейните дъщерни дружества, или между дъщерни дружества на 

една и съща холдингова компания. (предишен параграф 3) 

 

7. Без да се засягат параграфи 3—5, слотовете, които не са били разпределени съгласно 

член 10, параграф 2 или 3, могат да бъдат прехвърляни единствено съгласно 

параграф 1, буква в) с цел подобряване на времената на слотовете за тези услуги 

спрямо първоначално заявените времена. Слотовете, получени след такава размяна, се 

използват по съответния начин от въпросния въздушен превозвач за периода за 

часово планиране, за който са предоставени, и най-малко за един пълен период на 

часово планиране.69 (предишен параграф 4) 

 

Член 14 

 

Разпоредби, свързани с конкурентното право 

 

Настоящият регламент не засяга правомощията на публичните органи да одобряват или да 

ограничават прехвърлянето или размяната на слотове между въздушните превозвачи и да 

дават указания за разпределението на същите съгласно националното право в областта на 

конкуренцията или членове 101, 102 или 106 от ДФЕС или Регламент (ЕО) № 139/2004 на 

Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия70. 

 

 

                                                 
68  Текстът с получер шрифт е добавен, за да се изясни прилагането на параграфи 3—7. 
69  UK има опасения по последното изречение от този параграф. UK смята този текст за 

излишен, тъй като слотовете ще продължават да се ползват със статута на нови 
участници, а това изречение води до нежелания ефект да принуждава въздушните 
оператори да използват слота с преразпределено време за срок до седем месеца. DE и 
FR предлагат следната формулировка: „Слотовете, получени след такава размяна, се 
използват по съответния начин от въпросния въздушен превозвач за срока, за който 
са предоставени в рамките на този период на часово планиране“. 

70 OВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1. 
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Въвеждане 

 
Член 15 

 

[…] 

 

 

Член 16 

 

Процедура на комитети 

 

1. Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011.  

 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) 

№ 182/201171. 

 

3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) 

№ 182/2011 във връзка с член 5 от него. 

 

4. Комисията може да се консултира с комитета и по всеки друг въпрос, отнасящ се до 

прилагането на настоящия регламент, включително относно: 

а) методите за определяне на координационните параметри72; 

б) полетите, освободени от получаването на определен слот, както е посочено в 

член 2, параграф 11; 

в) официалните празници, посочени в член 10, параграф 4а и в член 1173; 

г) формулировката „време, различаващо се значително“ в член 17, параграф 1 

и член 18, параграф 274. 

 

                                                 
71 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.  
72  UK — резерва относно това тире. 
73  Виж бележката под линия 48 към член 10, параграф 4а.  
74  FR предлага да се добави и „установима част от серия от слотове“. 
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Член 17 

 

Съгласуваност между слотовете и полетните планове 

 

1. 75При представяне на полетен план от въздушния превозвач в плана се посочва 

предоставеният слот. По искане на държавата членка76 управителният орган на мрежата 

отхвърля полетния план на въздушен превозвач, ако превозвачът възнамерява да 

пристига на координирано летище или да заминава от него по време на периодите, през 

които летището е координирано, без да има за този полет слот, предоставен му от 

координатора. Държавата членка може да делегира тази задача на координатора. Смята 

се, че операторите на търговско въздухоплаване не разполагат със слот, ако се налага да 

оперират по време, различаващо се значително от предвиденото в слота време и ако 

закъснението не се дължи на аеронавигационното обслужване.  

 

2. Държавата членка приема необходимите мерки за обмен на информация между 

координатора, управителния орган на мрежата, доставчиците на аеронавигационно 

обслужване и управляващия орган на летището. 

 

3. […]. 

 

3a. За целите на параграф 1 всеки въздушен превозвач, който възнамерява да осъществи 

държавен полет, спешен полет или хуманитарен полет, незабавно предоставя на 

координатора необходимата информация за идентифициране на този полет.  

 

 

                                                 
75  IT поддържа резерва по този параграф.  
76  Комисията поддържа резерва по началото на това изречение: „По искане на 

държавата членка“ 
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Член 1877 
 

Изпълнение 
 

1. Координаторът отнема сериите слотове, предоставени временно на въздушен 

превозвач, който е в процес на установяване, и ги връща в пула от слотове на 15 януари 

за следващия летен сезон или на 15 август за следващия зимен сезон, ако до тази дата 

предприятието не е получило лиценз за дейност или равностоен документ или ако 

компетентният лицензиращ орган не заяви, че има вероятност да бъде издаден лиценз 

за дейност или равностоен документ преди началото на съответния период на часово 

планиране. Компетентните лицензиращи органи редовно предоставят актуализирана 

информация на координатора и отговарят на неговите искания в разумни срокове.78 

 
2. Въздушен превозвач, който многократно извършва въздушни услуги във време, 

различаващо се значително от предоставения му слот като част от серия от слотове или 

който използва слотовете по начин, различаващ се значително от начина, указан по 

време на разпределението, губи предимството си, предвидено в член 10, параграф 2, 

освен ако докаже, че това не е било умишлено. Координаторът може да реши да отнеме 

от въздушния превозвач съответната серия от слотове за останалата част от периода на 

часово планиране и да ги върне в пула, след като е изслушал въздушния превозвач и му 

е изпратил еднократно предупреждение. Ако въздушният превозвач поиска 

равностойни слотове, координаторът не е длъжен да му ги предостави. 

 
Държавата членка прави необходимото координаторът да въведе ефикасна система за 

гарантиране на прилагането на настоящия параграф.  

                                                 
77  Въз основа на следния текст ще бъде добавено съображение: „Когато се налага към 

въздушните превозвачи да се прилагат мерки за изпълнение, държавите членки следва 
да отдават специално значение на въздушните маршрути, които свързват 
отдалечени райони, включително островни държави членки, с основните европейски 
възлови летища, тъй като всяко решение за отнемане на тези важни слотове би 
нарушило връзките на тази държава членка с останалата част от света.“. NL не е 
съгласна с това съображение, тъй като то няма връзка с текста и внася неяснота. 
Резерва на Комисията, тъй като от съображението следва, че полетите до острови би 
трябвало да се третират различно по отношение на спазването на разпоредбите на 
регламента. 

78  CION е съгласна да направи изявление с цел на координаторите да бъде даден достъп 
до базата данни CIRCA, използвана от компетентните лицензиращи органи, посочени в 
Регламент № 1008/2008. Редно е да се отбележи обаче, че този достъп не засяга 
отговорността на компетентния лицензиращ орган да отговаря на отделни конкретни 
запитвания на координаторите. 
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3. Държавите членки осигуряват наличието и прилагането на ефективни, пропорционални 

и разубеждаващи санкции, по-специално за справяне със:  

 

– случаите, посочени в параграф 2; 

 

– случаите, в които въздушните превозвачи извършват полети, без да разполагат с 

необходимия слот за този полет79; 

 

– случаите, в които отделен полет, който не е част от серия, необосновано се 

извършва по време, различаващо се значително от предоставения слот; 

 

– връщането на слотове след 31 януари за следващия летен сезон или след 31 август 

за следващия зимен сезон или задържането на неизползвани слотове, като се 

взема предвид евентуалното използване на механизма, предвиден в член 11; 

 

– непредоставянето на координатора или на ръководителя на графика на 

информацията, предвидена в членове 7 и 13, или предоставянето на невярна или 

подвеждаща информация; 

 

– случаите, посочени в член 13, параграф 2в; 

 

– планирането в деня на извършване на полета на въздухоплавателни услуги 

по време, различаващо се значително от предоставените слотове80. 

 

Координаторът се уведомява надлежно за резултата от всеки отделен случай, докладван 

за прилагането на санкции. 

                                                 
79 На по-късен етап ще се добави съображение, за да бъде отразен фактът, че това тире не 

се прилага за полетите, които могат да се извършват без слотове (държавни полети, 
спешни и хуманитарни полети).  

80  NL предлага това тире да бъде заличено, тъй като не е свързано с обхвата на настоящия 
регламент и би трябвало да се уреди в областта на правата на пътниците.  
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4. Без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 5, в случаите когато въздушният 

превозвач не може да постигне 80%81 степен на използване съгласно определението от 

член 10, параграф 2, координаторът може да реши да отнеме от въздушния превозвач 

съответната серия от слотове за останалата част от периода на часово планиране и да я 

върне в пула, след като е изслушал заинтересования въздушен превозвач. 

 

Без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 5, ако след изтичане на 20 % от 

периода на валидност на серията не са използвани никакви слотове от тази серия, 

координаторът поставя съответната серия от слотове в пула за останалата част от 

периода на часово планиране, след като е изслушал заинтересования въздушен 

превозвач. Координаторът може да реши да отнеме серията от слотове преди 

изтичането на времето, съответстващо на 20 % от периода на валидност на серията, ако 

въздушният превозвач не покаже, че има намерение да я използва.  

 

Член 19 

 

Жалби и право на обжалване 

 

1. Без да се засяга правото на обжалване съгласно националното право, жалбите във 

връзка с прилагането на член 7, параграф 2, членове 9, 10, 13 и 17, както и член 18, 

параграфи 1, 2 и 4 първо се внасят в координационния комитет. В едномесечен срок от 

внасянето на жалбата комитетът разглежда въпроса и, ако може, прави предложения 

към координатора за решаване на проблема. Ако жалбата не може да бъде 

удовлетворена, отговорната държава членка може в рамките на допълнителен 

двумесечен срок да осигури посредничеството на представителна организация на 

въздушните превозвачи или летищата или на трета страна. 

 

2. Държавите членки вземат съответни мерки съгласно националното право, за да защитят 

координаторите от искове за щети, свързани с техните функции по настоящия 

регламент, с изключение на случаите на груба небрежност или умишлено нарушение.  

                                                 
81  Резерва на Комисията за заличаването на 85%. 
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Член 20 

 
Отношения с трети държави82 

 
1. Без да се засягат международните задължения на Съюза и двустранните 

споразумения в областта на въздухоплавателните услуги на държавите членки, 

дадена държава членка може83 да предприеме мерки, включително отнемането на 

слотове, по отношение на въздушен превозвач или въздушни превозвачи от трета 

държава, за да се преустанови дискриминационното поведение на съответната трета 

държава в случаите, когато се установи, че: 

 
i) не са осигурени еднакви условия и лоялна конкуренция с въздушните превозвачи 

от ЕС; или 

 
ii) по отношение на разпределянето на слотове и използването на слотовете на 

нейните летища третата държава действа дискриминационно, както е описано в 

параграф 1б: 

 
1б. По смисъла на параграф 1 се счита, че трета държава действа дискриминационно, 

ако: 

 
а) не третира въздушните превозвачи от Съюза по начин, сравним с този, който се 

предоставя по настоящия регламент на въздушните превозвачи от тази държава, 

или 

 
б) не третира въздушните превозвачи от Съюза по de facto национален начин, или 

 
в) предоставя на въздушните превозвачи от други трети държави по-благоприятно 

третиране, отколкото на превозвачите от Съюза. 

 

                                                 
82  Комисията — резерва по съществените промени, внесени от председателството. 

Предложението на Комисията по този член има за цел единствено да направи 
действащия регламент по-ясен. Резерва за разглеждане на UK по този член.  

83  Резерва на Комисията по първите редове на тази алинея. Аргументът на Комисията е, 
че двустранните споразумения в областта на въздухоплавателните услуги не съдържат 
разпоредби, които биха могли да имат предимство пред разпоредбите на сегашния 
регламент. Държавите членки не трябва да имат възможността да действат едностранно 
по този въпрос. Това застрашава функционирането на системата на ЕС за разпределяне 
на слотове като недискриминационна и прозрачна система. 
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1а.  Без да се засягат международните задължения на Съюза84, Комисията може да 

препоръча85, съгласно процедурата, предвидена в член 16, параграф 2, държава членка 

или държави членки да вземат мерки, включително отнемането на слотове, по 

отношение на въздушен превозвач или въздушни превозвачи от трета държава, за да се 

преустанови дискриминационното поведение на съответната трета държава в случаите, 

когато се установи, че не са осигурени еднакви условия и лоялна конкуренция с 

въздушните превозвачи от Съюза. 

 

2. Държавите членки информират Комисията за всяка сериозна трудност, която 

въздушните превозвачи на Съюза са срещнали de iure или de facto при получаването на 

слотове на летищата на трети държави. 

 

Заключителни разпоредби 

 
Член 21 

 

Отчет и сътрудничество 

 

1. Комисията представя отчетен доклад на Европейския парламент и на Съвета за 

действието на настоящия регламент най-късно в срок от четири години от датата на 

влизането му в сила. В този доклад се разглежда по-конкретно действието на 

членове 9, 10, 10а, 11 и 13. 

 

2. Държавите членки и Комисията си сътрудничат в прилагането на настоящия регламент, 

особено по отношение на събирането на информация за доклада, посочен в параграф 1. 

 

                                                 
84  Комисията предлага изразът „Без да се засягат международните задължения на 

Съюза“ да се замени с „Без да се засяга параграф 1б“, за да се избегне несъгласуваност 
между двата параграфа. 

85  Комисията — резерва по използването на процедурата по член 16, параграф 2 за 
приемането на препоръки, тъй като препоръките нямат обвързващ характер и не могат 
да се приемат чрез акт за изпълнение. 
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Член 22 

 

Отмяна 

 

Регламент (ЕИО) № 95/93 се отменя. 

 

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и 

се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II. 

 

Член 23 

 

Влизане в сила 

 

Настоящия регламент влиза в сила в последната неделя на март или последната неделя на 

октомври, в зависимост от това коя от двете дати се пада първа, 24 месеца след 

публикуването на регламента в Официален вестник на Европейския съюз. 

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

 

Съставено в Брюксел на […] година.  

 

 

За Европейския парламент  Председател 

За Съвета Председател 

[…] […] 

 

 

_______________ 
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ДОПЪЛНЕНИЕ І КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ І 

 

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения 

 

Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета (OВ L 14, 22.1.1993 г., 

стр. 1) 

 

Регламент (ЕО) № 894/2002 на Европейския парламент и 

на Съвета 

 

(OВ L 142, 31.5.2002 г., 

стр. 3) 

Регламент (ЕО) № 1554/2003 на Европейския парламент 

и на Съвета 

 

(OВ L 221, 4.9.2003 г., 

стр. 1) 

Регламент (ЕО) № 793/2004 на Европейския парламент и 

на Съвета 

 

(OВ L 138, 30.4.2004 г., 

стр. 50) 

Регламент (ЕО) № 545/2009 на Европейския парламент и 

на Съвета 

(OВ L 167, 29.6.2009 г., 

стр. 24) 

 

 

_______________ 
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ДОПЪЛНЕНИЕ ІІ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ І 

 

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

 

Регламент (ЕИО) № 95/93 Настоящият регламент 

Член 1, параграфи 1 и 2 Член 1, параграфи 1 и 2 

Член 1, параграф 3 — 

Член 2, буква а) Член 2, параграф 1 

Член 2, буква б) Член 2, параграф 2 

Член 2, буква в) — 

Член 2, буква г) Член 2, параграф 3 

Член 2, буква д) Член 2, параграф 4 

Член 2, буква е), подточка i) Член 2, параграф 5 

Член 2, буква е), подточка ii) Член 2, параграф 6 

— Член 2, параграф 7 

— Член 2, параграф 8 

— Член 2, параграф 9 

Член 2, буква ж) Член 2, параграф 11 

Член 2, буква з) — 

Член 2, буква и) Член 2, параграф 10 

Член 2, буква й) Член 2, параграф 12 

Член 2, буква к) Член 2, параграф 13 

Член 2, буква л) Член 2, параграф 14 

Член 2, буква м) Член 2, параграф 15 

— Член 2, параграф 16 

— Член 2, параграф 17 

— Член 2, параграф 18 

— Член 2, параграф 19 
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— 

 

Член 2, параграф 20 

— Член 2, параграф 21 

Член 3, параграф 1 Член 3, параграф 1 

Член 3, параграф 2 Член 3, параграф 2 

Член 3, параграф 3 Член 3, параграф 3 

Член 3, параграф 4 Член 3, параграф 4 

— Член 3, параграф 5 

Член 3, параграф 5 Член 3, параграф 6 

Член 3, параграф 6 Член 3, параграф 7 

Член 3, параграф 7 Член 3, параграф 8 

— Член 3, параграф 9 

— Член 3, параграф 10 

Член 4, параграф 1 Член 5, параграф 1 

— Член 5, параграф 2 

Член 4, параграф 2, буква а) Член 5, параграф 3, буква а) 

Член 4, параграф 2, буква б), първо 

изречение 

Член 5, параграф 3, буква б) 

— Член 5, параграф 3, буква б), подточка i) 

— Член 5, параграф 3, буква б), подточка ii) 

Член 4, параграф 2, буква б), второ 

изречение 

Член 5, параграф 3, буква в) 

Член 4, параграф 2, буква в) Член 5, параграф 3, буква г) 

— Член 5, параграф 3, in fine 

Член 4, параграф 3 Член 5, параграф 4 

Член 4, параграф 4 Член 5, параграф 5 

Член 4, параграф 5 Член 5, параграф 6 

Член 4, параграф 6 Член 5, параграф 7 

Член 4, параграф 7 Член 5, параграф 7 и член 6, параграф 1 

— Член 6, параграф 2 

Член 4, параграф 8 Член 6, параграф 3 

— Член 6, параграф 4 

Член 4, параграф 9 — 

Член 4, параграф 10 Член 6, параграф 5 
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Член 5, параграф 1, първа алинея Член 8, параграф 1, първа алинея 

Член 5, параграф 1, буква а) Член 8, параграф 1, буква а) 

— Член 8, параграф 1, буква б) 

Член 5, параграф 1, буква б) Член 8, параграф 1, буква в) 

Член 5, параграф 2 Член 8, параграф 2 

Член 5, параграф 3 Член 8, параграф 3 

Член 6, параграф 1  Член 4, параграф 1 

Член 6, параграф 2  Член 4, параграф 5 

Член 6, параграф 3  Член 4, параграф 2 

— Член 4, параграф 3 

Член 6, параграф 1, in fine Член 4, параграф 4 

Член 7 Член 7 

Член 8, параграф 1 Член 10, параграф 1 

член 8, параграф 2, първа алинея, уводно 

изречение 

Член 10, параграф 2, уводно изречение 

Член 8, параграф 2, първа алинея, първо и 

второ тире 

Член 10, параграф 2, букви а) и б) 

Член 8, параграф 2, втора алинея — 

Член 8, параграф 3  Член 9, параграф 3 

Член 8, параграф 4 Член 10, параграф 5 

Член 8, параграф 5 Член 9, параграф 8, първа алинея 

— Член 9, параграф 8, втора алинея 

Член 8, параграф 6 Член 9, параграф 7 

Член 8, параграф 7 Член 9, параграф 9 

— Член 11 

Член 8а Член 13 

Член 8a, параграф 1 Член 13, параграф 1 

— Член 13, параграф 2, първа алинея 

Член 8a, параграф 2 Член 13, параграф 2, втора алинея 

— Член 13, параграф 2, in fine 
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Член 8a, параграф 3 Член 13, параграф 3 

Член 8б, първо изречение Член 10, параграф 7 

Член 8б, второ изречение Член 14 

Член 8б, трето изречение — 

Член 9 Член 12 

Член 10, параграф 1 Член 9, параграф 1 

Член 10, параграф 2 — 

Член 10, параграф 3 Член 10, параграф 4 

Член 10, параграф 4, буква а), първо, второ 

и трето тире 

Член 10, параграф 5, буква а), 

подточки i), ii) и iii) 

Член 10, параграф 4, букви б), в) и г) Член 10, параграф 5, букви б), в) и г)  

— Член 10, параграф 5, in fine 

Член 10, параграф 5 Член 10, параграф 7 

— Член 10, параграф 6 

Член 10, параграф 6 Член 9, параграф 3 

Член 10, параграф 7 Член 9, параграф 4 

Член 10, параграф 8 Член 9, параграф 5 

Член 10, параграф 9 Член 9, параграф 6 

Член 10a — 

Член 11  Член 19 

Член 12 Член 20 

Член 13, параграфи 1 и 2 Член 16, параграфи 1 и 2 

— Член 16, параграф 3 

Член 13, параграф 3 Член 16, параграф 4 

Член 13, параграф 4 — 

— Член 15 

Член 14, параграф 1 Член 17, параграф 1 

— Член 17, параграф 2 

Член 14, параграф 2 Член 18, параграф 1 

Член 14, параграф 3 — 
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Член 14, параграф 4 

 
 

Член 18, параграф 2 

Член 14, параграф 5 Член 18, параграф 3 

Член 14, параграф 6, букви а) и б) Член 18, параграф 4, първа и втора алинея 

Член 14a Член 21 

— Член 22 

Член 15 Член 23 

— Приложение I 

— Приложение II 

 

 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛА НА СЪВЕТА 

 

„За да се даде на Обединеното кралство и Испания повече време да стигнат до споразумение 

по въпроса за Гибралтар, председателството предлага засега въпросът да бъде „замразен“.  

 

Като израз на това „замразяване“ председателството предлага в нашия текст изцяло да се 

отстрани споменаването на Гибралтар (в съображение 29 и в член 1), а бележки под линия 7 

и 9 да бъдат заменени с текст, който отразява факта, че въпросът е бил замразен по този 

начин засега.“ 

 

 

_______________ 


