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Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padome 2012. gada 22. marta sanāksmē pieņēma 

vispārēju pieeju par minēto priekšlikumu, kā izklāstīts pielikumā. Priekšlikuma apsvērumus izskatīs 

vēlāk, ņemot vērā vienošanos par pamatnoteikumiem. 
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PIELIKUMS 

 

2011/0397 (COD) 

 

Priekšlikums 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 

 

par apkalpošanu uz zemes Savienības lidostās, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/67/EK 

 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu,  

 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,  

 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1, 

 

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 2, 

 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, 

 

tā kā: 

                                                 
1 OV C [..], [..], [..]. lpp. 
2 OV C [..], [..], [..]. lpp. 



 

 
8050/12  il/IP/sbr 3 
PIELIKUMS DG C I C   LV 

(1) Padomes Direktīvā 96/67/EK (1996. gada 15. oktobris) par pieeju lidlauka sniegto 
pakalpojumu tirgum Kopienas lidostās 3 ir paredzēts pakāpeniski atvērt uz zemes sniegto 
pakalpojumu tirgu. 

 
(2) Lidostām un uz zemes sniegtajiem pakalpojumiem ir būtiska nozīme gaisa transporta 

pienācīgā darbībā, un tiem ir svarīga funkcija aviācijas ķēdē. Uz zemes sniegtie pakalpojumi 
ietver visas uz zemes veicamās ar aviāciju saistītās darbības, ko veic individuālu 
aviokompāniju vajadzībām lidostās. 

 
(3) Deklarācijā, kas pieņemta Aviācijas samitā Brigē 2010. gada oktobrī, ir atzīta vajadzība veikt 

Savienības noteikumu reformu, lai veicinātu katra aviācijas transporta ķēdes posma 
(piemēram, lidostu, gaisa pārvadātāju, citu pakalpojumu sniedzēju) konkurētspēju.  

 
(4) Baltajā grāmatā "Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu" 4 tirgus pieejamības 

uzlabošana un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana lidostās ir identificēti kā būtiski aspekti 
sabiedrības dzīves kvalitātes nodrošināšanā un kā svarīgi pasākumi, kas jāveic, lai izveidotu 
Eiropas vienoto transporta telpu. 

 
(5) Apkalpošanas uz zemes tirgus turpmāka pakāpeniska atvēršana un saskaņotu prasību 

ieviešana attiecībā uz apkalpošanu uz zemes, visticamāk, uzlabos aviokompānijām, kā arī 
pasažieriem un kravu ekspeditoriem uz zemes sniegto pakalpojumu efektivitāti un vispārējo 
kvalitāti. Tādējādi būtu jāuzlabojas vispārējo lidostas darbību kvalitātei.  

 
(6) Ņemot vērā to, ka radusies vajadzība lidostās saskaņot obligātos kvalitātes standartus, lai 

Eiropas vienotās gaisa telpas izveidei īstenotu pieeju "no vārtiem līdz vārtiem", un to, ka 
jāturpina saskaņošana, lai pilnībā izmantotu ieguvumus, ko sniedz apkalpošanas uz zemes 
tirgus pakāpeniska atvēršana, – proti kvalitatīvākus un efektīvākus uz zemes sniegtos 
pakalpojumus – Direktīva 96/67/EK būtu jāaizstāj ar regulu. 

 
(7) Brīva piekļuve apkalpošanas uz zemes tirgum ir saderīga ar Savienības lidostu efektīvu 

darbību, ja ir ieviesti atbilstoši aizsardzības pasākumi. Brīva piekļuve apkalpošanas uz zemes 
tirgum būtu jāievieš pakāpeniski un jāpielāgo nozares prasībām.  

                                                 
3 OV L 272, 25.10.1996., 36. lpp. 
4 COM(2011) 144 galīgā redakcija. 
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(8) Tirgus pakāpeniska atvēršana atbilstoši Direktīvai 96/67/EK jau ir devusi pozitīvus rezultātus 

efektivitātes un kvalitātes uzlabojumu ziņā. Tāpēc ir lietderīgi turpināt pakāpenisku atvēršanu.  

 

(9) Būtu jāļauj katram lidostas izmantotājam veikt pašpakalpojumus. Tajā pašā laikā ir jāpatur 

spēkā skaidra un ierobežojoša pašpakalpojumu definīcija, lai izvairītos no ļaunprātīgas 

izmantošanas un nelabvēlīgas ietekmes uz trešām personām sniegto pakalpojumu tirgu. 

 

(10) Dažās uz zemes sniegto pakalpojumu kategorijās piekļuve tirgum var būt saistīta ar drošības, 

drošuma, kapacitātes un pieejamās platības ierobežojumiem. Tāpēc būtu jādod iespēja 

ierobežot pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju skaitu, kas veic uz zemes sniedzamos 

pakalpojumus. 

 

(11) Atsevišķos gadījumos var būt tādi drošības, drošuma, kapacitātes un platības pieejamības 

ierobežojumi, kas attaisno papildu ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi tirgum vai 

pašpakalpojumiem, ja šādi ierobežojumi ir atbilstīgi, objektīvi, pārredzami un 

nediskriminējoši. Tādos gadījumos dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām pieprasīt izņēmumus 

no šīs regulas noteikumiem. 

 

(12) Minēto izņēmumu mērķim vajadzētu būt – dot lidostas vadībai iespēju pārvarēt vai vismaz 

samazināt minētos ierobežojumus. Šādi izņēmumi būtu jāapstiprina Komisijai.  

 

(13) Lai saglabātu efektīvu un godīgu konkurenci tādos apstākļos, kad uz zemes sniegto 

pakalpojumu veicēju skaits ir ierobežots, tie būtu jāizvēlas saskaņā ar atklātu, pārredzamu un 

nediskriminējošu iepirkuma procedūru. Būtu sīkāk jāprecizē šādas procedūras kārtība. 

 

(14) Atlasot uz zemes sniegto pakalpojumu veicējus, būtu jāapspriežas ar lidostas izmantotājiem, 

jo galvenokārt viņi ir ieinteresēti apkalpošanas uz zemes kvalitātē un cenā.  

 

(15) Tāpēc ir jānoorganizē lidostas izmantotāju pārstāvība un apspriešanās ar tiem, jo īpaši tad, kad 

tiek izvēlēti pilnvarotie uz zemes sniegto pakalpojumu veicēji.  
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(16) Atlasot uz zemes sniegto pakalpojumu veicējus kādā lidostā, noteiktos apstākļos un ar 

konkrētiem nosacījumiem būtu jādod iespēja paplašināt sabiedrisko pakalpojumu saistības, 

ietverot arī citas lidostas tajā pašā attiecīgās dalībvalsts ģeogrāfiskajā reģionā.  

 

(17)Nav skaidri noteikts, vai dalībvalstis var pieprasīt personāla pārņemšanu tad, kad mainās uz 

zemes sniegto pakalpojumu veicējs, kas sniedz pakalpojumus, kuru veikšanai ir noteikta 

ierobežota pieejamība. Ja netiek nodrošināts pastāvīgs personāls, tas var nelabvēlīgi ietekmēt 

uz zemes sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc ir lietderīgi precizēt noteikumus par personāla 

pārņemšanu ārpus jomas, kurā piemēro Direktīvu 2001/23/EK par uzņēmumu nodošanu, un 

dot dalībvalstīm iespēju nodrošināt pienācīgus nodarbinātības un darba apstākļus.  

 

(18) Lai nodrošinātu gaisa transporta pienācīgu un vienmērīgu darbību lidostās, garantētu drošību 

un drošumu lidostu telpās, kā arī aizsargātu vidi un nodrošinātu atbilstību piemērojamiem 

sociālajiem noteikumiem un normām, uz zemes sniegtu pakalpojumu veikšanai vajadzētu būt 

attiecīgam apstiprinājumam. Ņemot vērā, ka pašlaik lielākajā daļā dalībvalstu ir uz zemes 

sniegtu pakalpojumu apstiprināšanas sistēmas, bet tās ievērojami atšķiras, būtu jāievieš 

saskaņota apstiprināšanas sistēma. 

 

(19) Lai pārliecinātos, vai visiem pakalpojumu sniedzējiem un pašpakalpojumus veicošiem 

lidostas izmantotājiem ir pietiekama ekonomiskā stabilitāte, laba reputācija, pietiekams 

apdrošināšanas segums un atbilstošas zināšanas par apkalpošanas uz zemes darbībām un 

lidostu vidi, un lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, apstiprinājuma piešķiršanai būtu 

jāpiemēro obligātās prasības. 

 

(20) Atvērta piekļuve lidostas centralizētajai infrastruktūrai un skaidrs tiesiskais regulējums 

attiecībā uz centralizētās infrastruktūras definīciju ir ļoti svarīgi, lai efektīvi veiktu uz zemes 

sniegtos pakalpojumus. Tomēr būtu jāparedz iespēja iekasēt maksu par centralizēto 

infrastruktūru. 

 

(21) Maksa nedrīkstētu būt diskriminējoša, un tās aprēķinam vajadzētu būt pārredzamam. Maksa 

nedrīkstētu pārsniegt līdzekļus, kas nepieciešami, lai segtu centralizētās infrastruktūras 

nodrošināšanas izmaksas, ieskaitot pamatotu peļņu no aktīviem. 
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(22) Lidostas vadības dienestam un/vai citam attiecīgās lidostas centralizētās infrastruktūras 
vadības dienestam būtu regulāri jāapspriežas ar lidostas izmantotājiem par infrastruktūras 
definīciju un maksas apmēru. 

 
(23) Lidostas vadības dienests var arī pats veikt uz zemessniegtos pakalpojumus. Tā kā tajā pašā 

laikā lidostas vadības dienests ar savu lēmumu var būtiski ietekmēt konkurenci starp 
pakalpojumu sniedzējiem, kas veic uz zemes sniegtos pakalpojumus , būtu jāpieprasa, lai 
lidostās apkalpošana uz zemes būtu piesaistīta kādai citai juridiskai personai, kas nav tā 
juridiskā persona, kura veic infrastruktūras pārvaldību.  

 
(24) Lai lidostas varētu veikt savas infrastruktūras pārvaldības funkcijas, garantēt drošību un 

drošumu lidostas telpās un nodrošināt uz zemes sniegto pakalpojumu noturību arī krīzes 
situācijās, lidostas vadības dienestam būtu jāatbild par apkalpošanas uz zemes pienācīgu 
koordinēšanu lidostā. Lidostas vadības dienestam par apkalpošanas uz zemes koordināciju 
būtu jāziņo Eirokontroles darbības izvērtēšanas iestādei, nolūkā panākt konsolidētu 
optimizāciju. 

 
(25) Lidostas vadības dienestam, valsts iestādei vai jebkurai citai iestādei, kas kontrolē lidostu, 

vajadzētu arī būt pilnvarotai paredzēt vajadzīgos noteikumus lidostas infrastruktūras 
pienācīgai darbībai. 

 
(26) Lai nodrošinātu pakalpojumu vispārējo kvalitāti un radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 

starp pakalpojumu sniedzējiem, ir jānosaka obligātie kvalitātes standarti, kas jāievēro uz 
zemes sniegto pakalpojumu veicējiem un pašpakalpojumus veicošiem lidostas izmantotājiem.  

 
(27) Lai visā aviācijas ķēdē uzlabotu efektivitāti un īstenotu pieeju "no vārtiem līdz vārtiem", uz 

zemes sniegto pakalpojumu veicējiem un pašpakalpojumus veicošiem lidostas izmantotājiem 
būtu jāziņo Komisijai par paveikto. 
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(28) Tik darbietilpīgā nozarē kā apkalpošana uz zemes nepārtrauktai personāla attīstībai un 
apmācībai ir spēcīga ietekme uz pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc būtu jānosaka obligātās 
apmācības prasības, lai nodrošinātu darbību kvalitāti uzticamības, noturības, drošības un 
drošuma ziņā un radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp sabiedrībām.  

 

(29) Apakšuzņēmēju piesaistīšana ļauj uz zemes sniegto pakalpojumu veicējiem būt elastīgākiem. 

Tomēr apakšuzņēmēju un kaskādes veida apakšuzņēmēju piesaistīšana var arī samazināt 
ražīgumu un nelabvēlīgi ietekmēt drošību un drošumu. Tāpēc apakšuzņēmēju piesaistīšana 
būtu jāierobežo, un būtu arī jāprecizē noteikumi, kas reglamentē apakšuzņēmēju piesaistīšanu.  

 
(30) Šajā regulā noteiktās tiesības uz zemes sniegtu pakalpojumu veicējiem no trešām valstīm un 

trešo valstu pašpakalpojumus veicošiem lidostas izmantotājiem, būtu jāpiemēro, tikai stingri 
ievērojot savstarpības principu. Ja šādas savstarpības nav, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
nolemt, ka dalībvalstij vai dalībvalstīm ir jāaptur minētās tiesības attiecībā uz šādiem 
pakalpojumu sniedzējiem vai izmantotājiem. 

 
(31) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības nodrošināt pienācīgu sociālās aizsardzības līmeni 

apkalpošanas uz zemes uzņēmuma darbiniekiem. 
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(32) Lai nodrošinātu, ka uz zemes sniegto pakalpojumu veicējiem un pašpakalpojumus veicošiem 
lidostas izmantotājiem piemēro saskaņotas apdrošināšanas prasības, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz apdrošināšanas 
prasībām, ko piemēro uz zemes sniegto pakalpojumu veicējiem un pašpakalpojumus 
veicošiem lidostas izmantotājiem. Lai nodrošinātu, ka tiek piemērotas saskaņotas un pienācīgi 
atjauninātas saistības attiecībā uz obligātajiem uz zemes sniegto pakalpojumu kvalitātes 
standartiem un attiecībā uz apkalpošanas uz zemes veicēju un pašpakalpojumus veicošo 
lidostas izmantotāju ziņošanas pienākumiem, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz obligāto uz zemes sniegto pakalpojumu 
kvalitātes standartu specifikācijām un apkalpošanas uz zemes veicēju un pašpakalpojumus 
veicošo lidostas izmantotāju sniedzamo ziņojumu satura un izplatīšanas specifikācijām. Ir 
īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanās darbus, attiecīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī un iesaistot saskaņā ar Lēmumu 98/500/EK izveidoto Nozaru sociālā dialoga komiteju. 

 
(33) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, būtu jānodrošina, lai attiecīgos 

dokumentus vienlaikus, savlaicīgi un atbilstīgā veidā nosūtītu Eiropas Parlamentam un 

Padomei. 

 

(34) Lai nodrošinātu vienādus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus 
principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu 5. 

 

(35) Pieņemot īstenošanas lēmumus par izņēmumiem attiecībā uz to, ciktāl uz zemes sniegto 

pakalpojumu tirgus būtu jāatver trešām personām un pašpakalpojumus veicošām 

aviokompānijām, – ņemot vērā to, ka minētajiem aktiem ir tikai ierobežota darbības joma, – 

būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra. 

                                                 
5 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 
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(36) Arī pieņemot īstenošanas lēmumus par to, kā dalībvalstis paplašina sabiedrisko pakalpojumu 

saistības, tās attiecinot arī uz salu lidostām – ņemot vērā, ka minētajiem aktiem ir tikai 

ierobežota darbības joma, – būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra.  

 

(37) Pieņemot īstenošanas lēmumus par apkalpošanas uz zemes tirgus piekļuves tiesību pilnīgu vai 

daļēju atcelšanu dalībvalstu teritorijā uz zemes sniegto pakalpojumu veicējiem un lidostas 

izmantotājiem no trešās valsts, būtu jāizmanto pārbaudes procedūra.  

 

(38) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, Savienības tiesību aktu vienveidīgāku 

piemērošanu attiecībā uz tādiem pakalpojumiem, kas sniegti uz zemes, – nevar pietiekami labi 

sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, jo gaisa transports ir starptautiska nozare, šo mērķi var labāk 

sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā 

noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 

principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai. 

 

(39) Ministru deklarācija par Gibraltāra lidostu, par ko vienošanās panākta Kordovā 2006. gada 

18. septembrī, pirmoreiz sanākot ministriem saistībā ar dialoga forumu par Gibraltāru, aizstās 

Kopīgo deklarāciju par Gibraltāra lidostu, kas pieņemta Londonā 1987. gada 2. decembrī, un 

pilnīga atbilstība jaunajai deklarācijai tiks uzskatīta par atbilstību 1987. gada deklarācijai. 

 

(40) Tāpēc Direktīva 96/67/EK būtu jāatceļ, 

 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 
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I nodaļa – Darbības joma un definīcijas 

 

1. pants 

Darbības joma 

 

Regulu piemēro jebkurai lidostai, kas atrodas tādas dalībvalsts teritorijā, kurā piemēro Līgumu, un 

kas ir atvērta komerciālai satiksmei. 

 

Šīs regulas piemērošana Gibraltāra lidostai neskar Spānijas Karalistes un Lielbritānijas un 

Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes attiecīgās juridiskās nostājas strīdā par tās teritorijas suverenitāti, 

kurā atrodas minētā lidosta. 

 

2. pants 

Definīcijas 

 

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas: 

 

a) "lidosta" ir zemes platība, kas ir īpaši pielāgota, lai tajā nolaistos, paceltos un manevrētu gaisa 

kuģi, ieskaitot palīgobjektus, kas var būt saistīti ar šādām darbībām gaisa kuģu satiksmes un 

pakalpojumu vajadzībām, tostarp objektus, kas vajadzīgi komerciālu gaisa satiksmes 

pakalpojumu atbalstam; 

 

aa) "lidostu tīkls" ir tādu lidostu grupa, kuras dalībvalsts ir pienācīgi nozīmējusi un kuras 

pārvalda viens lidostas vadības dienests; 

 

b) "lidostas vadības dienests" ir dienests, kam saskaņā ar valsts tiesību aktiem, noteikumiem vai 

līgumiem ir noteikts uzdevums apvienojumā ar citām darbībām vai bez tām vadīt un pārvaldīt 

lidostas vai lidostu tīkla infrastruktūru, kā arī koordinēt un uzraudzīt attiecīgās lidostas vai 

lidostu tīkla dažādo operatoru darbību; 
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c) "lidostas izmantotājs" ir fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par pasažieru, pasta 

un/vai kravas pārvadāšanu pa gaisu no attiecīgās lidostas vai uz to; 

 

d) "apkalpošana uz zemes" vai "uz zemes sniegtie pakalpojumi" ir pakalpojumi, ko lidostas 

izmantotājiem sniedz lidostās, kā izklāstīts pielikumā; 

 

e) "pašpakalpojumi" ir situācija, kad lidostas izmantotājs pats sev tieši sniedz pakalpojumus, kas 

pieder pie vienas vai vairākām uz zemes sniegto pakalpojumu kategorijām, un par šādu 

pakalpojumu sniegšanu neslēdz nekādu līgumu ar trešo personu 6. 

 

– […] 

 

– […] 

 

Šajā regulā lidostas izmantotājus savstarpēji neuzskata par trešām personām, ja 

 
– vienam no tiem pieder vairākuma īpašumtiesības citā izmantotajā vai 
 
– kādai vienai organizācijai pieder vairākuma īpašumtiesības katrā no izmantotājiem; 

 
f) "apkalpošanas uz zemes veicējs" ir fiziska vai juridiska persona, kas trešām personām sniedz 

pakalpojumus, kuri pieder pie vienas vai vairākām uz zemes sniegto pakalpojumu 
kategorijām; 

 
g) "centralizēta infrastruktūra" ir īpaši objekti un/vai iekārtas, tostarp attiecīgā gadījumā 

pakalpojumi, kas vajadzīgi šādu objektu un/vai iekārtu normālai pārvaldībai lidostā, kuras 
tehnisku, vides, izmaksu vai kapacitātes apsvērumu dēļ nevar dalīt vai pavairot un kuru 
pieejamība ir būtiska un nepieciešama turpmāku uz zemes sniegto pakalpojumu veikšanai; 

                                                 
6 Tiks izstrādāts apsvērums, kurā būs precizēta pašapkalpošanās un sadarbības lidojumu, kā arī 

franšīzes un apvienību savstarpējā sakarība. 
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ga) "lidostas objekti" ir tādi objekti un/vai iekārtas, ko izmanto apkalpošanai uz zemes lidostās un 
uz ko neattiecas "centralizētas infrastruktūras" definīcija; 

 
gb) "infrastruktūra" ir centralizēta infrastruktūra un lidostas objekti kopā; 

 
gc) "infrastruktūras vadības dienests" ir lidostas vadības struktūra vai attiecīgā gadījumā cita 

struktūra, kurai uzticēta infrastruktūras pārvaldība; 
 
h) "apakšuzņēmēju piesaistīšana" ir līguma noslēgšana starp apkalpošanas uz zemes veicēju, kas 

tehniski un organizatoriski darbojas kā ģenerāluzņēmējs, pašpakalpojumus veicošu lidostas 

izmantotāju un trešo personu, ko dēvē par "apakšuzņēmēju", ja šāds līgums paredz, ka 

apakšuzņēmējam ir jāveic uz zemes sniegtie pakalpojumi;  

 

i) […] 
 

j) "neatkarīgā uzraudzības iestāde" ir iestāde, par kuru tiek paziņots saskaņā ar Direktīvas 

2009/12/EK 11. panta 4. punktu; 

 

(k) "kontrole" ir attiecības, ko veido tiesības, līgumi vai citi faktiski vai tiesiski līdzekļi, kas vai 

nu atsevišķi vai kombinācijā dod iespēju izšķiroši ietekmēt pakalpojumu sniedzēju.  
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II nodaļa – Vispārīgas iepriekšējas prasības 

 

3. pants 

Lidostas vadības dienests 

 

1. Ja lidostu vada un pārvalda nevis viens dienests, bet vairāki atsevišķi dienesti, katru no 

šādiem dienestiem šajā regulā uzskata par daļu no lidostas vadības dienesta. 

 

2. Ja vairākām lidostām ir izveidots tikai viens vienots vadības dienests, katru no šādām 

lidostām šajā regulā uzskata par atsevišķu lidostu, izņemot īpašus gadījumus – attiecībā uz 

lidostu tīklu –, kad piemēro 28. panta 4. punktu. 

 

4. pants 

Lidostas izmantotāju komiteja 

 

1. Lidostās, kurās gada satiksmes intensitāte vismaz trīs secīgos gados ir pārsniegusi 2 miljonus 

pasažieru vai 50 000 tonnas kravas, lidostas vadības dienests izveido lidostas izmantotāju 

pārstāvju vai lidostas izmantotāju pārstāvības organizāciju pārstāvju komiteju ("lidostas 

izmantotāju komiteja"). 

 

2. Visiem lidostas izmantotājiem ir tiesības piedalīties lidostas izmantotāju komitejas darbā vai –

 ja tie to vēlas – tiesības uz to, lai tos komitejā pārstāvētu šim nolūkam izraudzīta 

organizācija. Tomēr, ja tos pārstāv šāda organizācija, tā uz zemes sniegtos pakalpojumus 

neveic attiecīgajā lidostā. 

 

3. Lidostas izmantotāju komiteja rakstveidā izstrādā savu reglamentu, tostarp savus balsošanas 

noteikumus. 
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Balsošanas noteikumos iekļauj īpašus nosacījumus par to, kā lidostas izmantotāju komitejā 

izvairīties no interešu konflikta, ko var radīt tādu lidostas izmantotāju klātbūtne, kuri uz 

zemes sniegtos pakalpojumus veic attiecīgajā lidostā. Jo īpaši tad, ja ar lidostas izmantotāju 

komiteju apspriežas laikā, kad notiek atlases procedūra saskaņā ar 8. un 9. pantu, lidostas 

izmantotāji, kas iesniedz pieteikumu pilnvarojuma saņemšanai, lai trešām personām varētu 

nodrošināt vienu vai vairākus uz zemes sniegtos pakalpojumus, nav tiesīgi balsot. 

 

4. […] 

 

a) […] 

 

b) […] 

 

5. Lidostas vadības dienests nodrošina lidostas izmantotāju komitejas sekretariātu un sekretariāts 

glabā katras lidostas izmantotāju komitejas sanāksmes protokolu.  
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III nodaļa – Uz zemes sniegto pakalpojumu tirgus atvēršana 

 

1. IEDAĻA PAŠPAKALPOJUMI 

 

5. pants 

Pašpakalpojumi 

 

Visi lidostas izmantotāji var brīvi veikt pašpakalpojumus. 

 

2. IEDAĻA TREŠO PERSONU APKALPOŠANA UZ ZEMES  

 

6. pants 

Trešo personu apkalpošana uz zemes  

 

1. Uz zemes sniegto pakalpojumu sniedzējiem, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, ir 

brīva piekļuve tirgum, lai trešām personām varētu nodrošināt apkalpošanu uz zemes jebkurā 

lidostā, kurā gada satiksmes intensitāte vismaz iepriekšējos trīs gados ir pārsniegusi 

2 miljonus pasažieru vai 50 000 tonnas kravas. 

 

2. Attiecībā uz 1. punktā minētajām lidostām dalībvalstis var ierobežot to pakalpojumu 

sniedzēju skaitu, kam atļauts sniegt pakalpojumus, kas pieder pie šādām uz zemes sniegto 

pakalpojumu kategorijām: 

a) bagāžas apstrāde; 

b) apkalpošana uz perona; 

c) nodrošināšana ar degvielu un eļļu;  

d) kravas un pasta apstrāde attiecībā uz ienākošas, izejošas vai tranzītā esošas kravas un 

pasta fizisko pārkraušanu starp lidostas terminālu un gaisa kuģi 7. 

                                                 
7 Tiks izstrādāts apsvērums, kurā būs precizēta īpašā situācija, kāda ir kravas un pasta 

pārvadājumu kurjeru pakalpojumu sniedzējiem. 
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2.a Attiecībā uz lidostām, kurās gada satiksmes intensitāte vismaz iepriekšējos trīs gados ir 

pārsniegusi 2 miljonus pasažieru vai 50 000 tonnas kravas, bet nepārsniedz 5 miljonus 

pasažieru vai 100 000 tonnas kravas, dalībvalstis neierobežo pakalpojumu sniedzēju skaitu 

līdz mazāk par diviem pakalpojumu sniedzējiem katrā uz zemes sniegto pakalpojumu 

kategorijā 8. 

 

2.b Attiecībā uz lidostām, kurās gada satiksmes intensitāte vismaz iepriekšējos trīs gados ir 

pārsniegusi 5 miljonus pasažieru vai 100 000 tonnas kravas, dalībvalstis neierobežo 

pakalpojumu sniedzēju skaitu līdz mazāk par trim pakalpojumu sniedzējiem katrā uz zemes 

sniegto pakalpojumu kategorijā. 

 

3. Lidostās, kurās pakalpojumu sniedzēju skaits ir ierobežots līdz diviem vai vairāk saskaņā ar 

šo pantu vai 14. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu, vismaz vienu no pilnvarotajiem 

pakalpojumu sniedzējiem ne tieši, ne netieši nekontrolē: 

 

a) lidostas vadības dienests, 

 

b) kāds lidostas izmantotājs, kas pārvadājis vairāk nekā 25 % pasažieru vai kravas, kas 

reģistrēti lidostā gadā pirms gada, kad pakalpojumu sniedzēji izvēlēti,  

 

c) organizācija, kas tieši vai netieši kontrolē a) apakšpunktā minēto lidostas vadības 

dienestu vai b) apakšpunktā minēto lidostas izmantotāju, vai organizācija, pār kuru tiem 

ir tieša vai netieša kontrole. 

                                                 
8 Tiks izstrādāts apsvērums, kurā būs precizēts, ka tad, ja tirgus nodrošina tikai vienu 

pakalpojumu sniedzēju, nav pienākuma rīkot iepirkuma procedūru.  
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4. Ja pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju skaits ir ierobežots atbilstoši 2.a un 2.b punktam, 

dalībvalstis nedrīkst lidostas izmantotājam, neatkarīgi no tā, kāda lidostas daļa tam ir atvēlēta, 

liegt attiecībā uz katru uz zemes sniegto pakalpojumu kategoriju, kam piemēro 

ierobežojumus, izdarīt faktisku izvēli atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti 2. un 3. punktā, 

vismaz starp: 

 

– diviem uz zemes sniegto pakalpojumu veicējiem vai 

 

– trīs uz zemes sniegto pakalpojumu veicējiem tajās lidostās, kurās gada satiksmes 

intensitāte vismaz iepriekšējos trīs gados ir pārsniegusi 5 miljonus pasažieru vai 

100 000 tonnas kravas. 

 

5. Ja lidosta sasniedz vienu no šajā pantā noteiktajiem kravas satiksmes apjoma sliekšņiem, 

nesasniedzot atbilstošo pasažieru skaita slieksni, šo regulu nepiemēro tām uz zemes sniegto 

pakalpojumu kategorijām un infrastruktūrai, kas attiecas vienīgi uz pasažieriem.  

 

Ja lidosta sasniedz vienu no šajā pantā noteiktajiem pasažieru skaita sliekšņiem, nesasniedzot 

atbilstošo kravas satiksmes apjoma slieksni, šo regulu nepiemēro tām uz zemes sniegto 

pakalpojumu kategorijām un infrastruktūrai, kas attiecas vienīgi uz kravu.  

 

6. Visas 2.a un 2.b punktā minētās lidostas, kurās gada satiksmes intensitāte kļūst mazāka par 

minētajos punktos noteiktajiem sliekšņiem, uztur savu tirgu atvērtu pakalpojumu 

nodrošinātajiem, kas trešās personas apkalpo uz zemes, tik ilgi, kamēr tās intensitāte nav 

mazāka par noteikto slieksni trīs secīgus gadus. 

 

7. […] 
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7. pants 

Pakalpojumu sniedzēju atlase 

 

1. Pakalpojumu sniedzējus, kas ir pilnvaroti veikt uz zemes sniegtos pakalpojumus lidostā, kurā 

to skaits ir ierobežots saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai 14. panta 1. punkta a), b) un 

c) apakšpunktu, atlasa saskaņā ar pārredzamu un nediskriminējošu iepirkuma procedūru, kas 

ir atklāta visām ieinteresētajām personām. Iepirkumu veicošā iestāde šos uz zemes sniegtos 

pakalpojumus var iedalīt apakškategorijās un var katrā apakškategorijā rīkot atsevišķu 

iepirkuma procedūru. 

 

2. Iepirkumu veicošā iestāde ir lidostas vadības dienests, ja tas neveic līdzīgu uz zemes sniegtos 

pakalpojumus, tieši vai netieši nekontrolē uzņēmumu, kurš sniedz šādus pakalpojumus, un 

nav iesaistīts nevienā no šādiem uzņēmumiem. 

a)  […] 

b)  […] 

2.a Gadījumos, uz kuriem 2. punkts neattiecas, iepirkumu veicošā iestāde ir kompetenta iestāde, 

kas ir neatkarīga no lidostas vadības dienesta. 

 

3. Iepirkumu veicošā iestāde nodrošina, ka lidostas izmantotāju komitejai un lidostas vadības 

dienestam ir pieeja pretendentu sniegto ziņu apkopojumam, lai atlases procedūrā tie varētu 

sniegt atbilstīgu atzinumu. Iepirkumu veicošā iestāde nodrošina, ka pretendentu sniegto ziņu 

apkopojumā nav konfidenciālas informācijas. 

 

Lidostas izmantotāju komitejai un lidostas vadības dienestam, ja tas nav iepirkumu veicošā iestāde, 

nav piekļuves pretendentu sniegtajām ziņām nevienā no atlases procedūras kārtām.  
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4. Ja pakalpojumu sniedzēji apkalpošanu uz zemes nevēlas veikt bez valsts atbalsta (t. i., 

ekskluzīvām tiesībām vai kompensācijas maksājumiem), bet šādas lidostas attiecīgajai 

dalībvalstij ir ļoti svarīgas to pieejamības dēļ, attiecīgā dalībvalsts, pēc tam, kad par to ir 

paziņots Komisijai, un pamatojoties uz Savienības noteikumiem par valsts atbalstu, iepirkuma 

specifikācijās var iekļaut sabiedrisko pakalpojumu saistības, kas jāizpilda uz zemes sniegto 

pakalpojumu veicējiem, attiecībā uz lidostām, kas apkalpo attālus reģionus vai jaunattīstības 

reģionus, kuri ir tās teritorijas daļa. 

 

5. Izsludina uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, un to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

 

6. Iepirkumu veicošā iestāde veic pakalpojumu sniedzēju atlasi divās kārtās: 

 

a) kvalifikācijas procedūra, kurā pārbauda pretendentu piemērotību, kā izklāstīts 8. pantā, 

un 

 

(b) piešķiršanas procedūra, kurā izvēlas pilnvaroto(-s) pakalpojumu sniedzēju(-s), kā 

izklāstīts 9. pantā. 

 

6.a Iepirkumu veicošā iestāde informē lidostas izmantotāju komiteju un, attiecīgā gadījumā, 

lidostas vadības dienestu par lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši 7., 8., 9. un 10. pantam.  

 

7. Ja iepirkumā nav izdevies atrast pietiekamu pakalpojumu sniedzēju skaitu, kā noteikts 

6. panta 2. punktā, iepirkumu veicošā iestāde 18 mēnešos pēc iepriekšējās iepirkuma 

procedūras beigām sāk jaunu iepirkumu. Iepirkumu veicošā iestāde pēc apspriešanās ar 

lidostas izmantotāju komiteju šo termiņu var pagarināt līdz ne vairāk kā 36 mēnešiem. 
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7.a Ja neizdodas atrast pietiekamu uz zemes sniegto pakalpojumuveicēju skaitu un tāpēc uz 

zemes sniegtu pakalpojumu veikšanā rodas pagaidu monopols, dalībvalsts pēc vajadzības 

regulē tādu uz zemes sniegto pakalpojumu cenas, attiecībā uz kuriem pastāv pagaidu 

monopols, līdz attiecīgajā lidostā uz zemes sniegtos pakalpojumus sāk sniegt otrs 

pakalpojumu sniedzējs. 

 

8. pants 

Kvalifikācijas procedūra 

 

1. Ja saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai 14. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktu pakalpojumu 

sniedzēju skaits ir ierobežots, kvalifikācijas procedūrā iepirkumu veicošā iestāde pārliecinās, 

vai pretendenti atbilst vairākiem obligātajiem kritērijiem. Iepirkumu veicošā iestāde nosaka 

šādus obligātos kritērijus pēc apspriešanās ar lidostas izmantotāju komiteju un lidostas 

vadības dienestu, ja lidostas vadības dienests nav iepirkumu veicošā iestāde.  

 

1.a Ar lidostas izmantotājiem, kas pretendē uz iespēju trešās personas apkalpot uz zemes vai kas 

nodarbojas ar pašpakalpojumiem, veicot vismaz vienu tādu uz zemes sniegtu pakalpojumu, 

kas ir daļa no iepirkuma, kvalifikācijas procedūrā par pakalpojumiem, ko viņi sniedz paši, 

neapspriežas. 

 

2. Obligātie kritēriji ietver šādus pretendenta kritērijus: 

 

a) attiecīgā gadījumā pretendents iegūst derīgu apstiprinājumu, kas izsniegts saskaņā ar 

IV nodaļu par apstiprinājumiem; un 

 

b) pretendents apliecina savu spēju un rakstiski apņemas piemērot attiecīgos noteikumus 

un normas, tostarp piemērojamās darba tiesības, piemērojamos koplīgumus, 

profesionālās ētikas normas lidostā un kvalitātes prasības lidostā 9. 

                                                 
9 Tiks izstrādāts apsvērums, kurā būs precizēts, ka uz zemes sniegto pakalpojumu sniedzēju 

darbiniekiem piemērotajiem darba koplīgumiem vajadzētu būt tiem, kuri attiecas uz konkrēto 
darbību, kas tiek veikta attiecīgajā lidostā. 
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3. Iepirkumu veicošā iestāde atlasa pretendentus, kas atbilst kvalifikācijas procedūras 

kritērijiem. 

 

9. pants 

Piešķiršanas procedūra 

 

1. Ja saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai 14. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktu pakalpojumu 

sniedzēju skaits ir ierobežots, piešķiršanas procedūrā iepirkumu veicošā iestāde izvēlas 

pakalpojumu sniedzēju vai sniedzējus no atlasītajiem pretendentiem un piešķir šādam 

pakalpojumu sniedzējam(- iem) pilnvarojumu, pirms tam, pamatojoties uz pretendentu sniegto 

ziņu apkopojumu, apspriežoties ar lidostas izmantotāju komiteju un lidostas vadības dienestu, 

ja lidostas vadības dienests nav iepirkumu veicošā iestāde. Lidostas izmantotāju komiteja 

un/vai lidostas iepirkumu veicošā iestāde var intervēt kandidātus. 

 

2. Pakalpojumu sniedzēju(-us) pilnvarojuma piešķiršanai atlasa, pretendenta sniegtās ziņas 

salīdzinot ar piešķiršanas kritēriju sarakstu. Piešķiršanas kritēriji ir atbilstīgi, objektīvi, 

pārredzami un nediskriminējoši. Iepirkumu veicošā iestāde nosaka piešķiršanas kritērijus pēc 

apspriešanās ar lidostas izmantotāju komiteju un lidostas vadības dienestu, ja lidostas vadības 

dienests nav iepirkumu veicošā iestāde. 

 

3. Piešķiršanas kritēriji ietver šādus kritērijus: 

 

a) uzņēmējdarbības plāna paredzamās konsekvences un ticamības vērtējums nākamajiem 

trīs gadiem; 

 

b) darbību kvalitātes līmenis, kas novērtēts, pamatojoties uz reprezentatīvu lidojumu 

grafiku, kas izklāstīts iepirkuma dokumentos, tostarp – attiecīgā gadījumā – personāla 

un aprīkojuma efektīva izmantošana, bagāžas un kravas pēdējā pieņemšana, bagāžas un 

kravas piegādes laiks un maksimālais laiks, lai sagatavotos lidojumam; 

 

c) ierosinātās darbības materiālo resursu atbilstība un paredzamā pieejamība un spēja 

nodrošināt to uzturēšanu un atjaunošanu; 
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d) paredzēto cilvēkresursu atbilstība darbinieku pieredzes un prasmes ziņā un apmācības 

programmas atbilstība; 

 

e) paredzētās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kvalitāte; 

 

f) ierosinātā procedūra darbības organizatoriskajai plānošanai; 

 

g) procedūras un aizsardzības pasākumi, kas izveidoti, lai nodrošinātu atbilstību drošuma 

un drošības prasībām; 

 

h) procedūras un aizsardzības pasākumi, kas izveidoti, lai nodrošinātu atbilstību vides 

aizsardzības prasībām. 

 

4. Piešķiršanas kritēriju relatīvo svērumu norāda uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus un 

attiecīgajos dokumentos. Katram piešķiršanas kritērijam piemēro atbilstošu punktu skaita 

diapazonu ar noteiktu maksimālo robežu. Iepirkumu veicošā iestāde var noteikt minimālo 

punktu skaitu, kas jāiegūst veiksmīgam pretendentam attiecībā uz konkrētiem īpašiem 

piešķiršanas kritērijiem. Minimālā punktu skaita noteikšana ir nediskriminējoša un tiek skaidri 

norādīta uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus un attiecīgajos dokumentos. Iepirkumu veicošā 

iestāde nedrīkst atteikties no kāda piešķiršanas kritērija, pievienot citus vai sadalīt kritērijus, 

kas sākotnēji noteikti uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus.  

 

5. Pilnvarojumu veikt uz zemes sniegtos pakalpojumus attiecīgajā lidostā piešķir pretendentam, 

kas ieguvis vislielāko punktu skaitu, vienlaikus sasniedzot arī minimālo punktu skaitu, kas 

vajadzīgs attiecībā uz konkrētiem piešķiršanas kritērijiem.  

 

6. Ar lidostas izmantotājiem, kas pretendē uz iespēju trešās personas apkalpot uz zemes vai kas 

sniedz pašpakalpojumus vismaz vienā no iepirkumā paredzētajiem uz zemes sniegtajiem 

pakalpojumiem, piešķiršanas procedūrā par pakalpojumiem, ko viņi sniedz paši, neapspriežas. 

 

7. Iepirkumu veicošā iestāde nodrošina, ka lēmums par piešķiršanu un tā pamatojums tiek 

publiskoti. 
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10. pants 

Atlases termiņš un darbības izbeigšana 

 

1. Ja saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai 14. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktu pakalpojumu 

sniedzēju skaits ir ierobežots, uz zemes sniegto pakalpojumu veicēji tiek pilnvaroti vismaz uz 

septiņu gadu termiņu un ne vairāk kā uz desmit gadiem. Precīzu termiņu, uz kuru pilnvaro 

pakalpojumu sniedzējus, un darbības uzsākšanas dienu skaidri norāda uzaicinājumā iesniegt 

piedāvājumus. 

 

2. […] Ja pēc 6 mēnešiem no sākuma dienas, kas norādīta uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, 

pakalpojumu sniedzējs nav sācis darbu un nevar apliecināt gatavību to veikt, iepirkumu 

veicošā iestāde var pieņemt lēmumu, ka pilnvarojums vairs nebūs spēkā. Tādā gadījumā 

dalībvalstis pakalpojumu sniedzējam var noteikt finansiālas sankcijas un var sniegt 

pilnvarojumu pakalpojumu sniedzējam, kurš saskaņā ar 9. panta 5. punktu ir saņēmis otro 

lielāko punktu skaitu. 

 

3. Iepirkumu veicošā iestāde gatavojas pilnvarojuma termiņa beigām un nodrošina, lai ikviens 

pakalpojumu sniedzējs, kas tiek atlasīts pēc jauna uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus, būtu 

pilnvarots sākt darbību nākamajā dienā pēc iepriekš atlasītā(-o) pakalpojumu sniedzēja(-u) 

pilnvarojuma termiņa pēdējās dienas. 

 

4. Ja uz zemes snigto pakalpojumu veicējs izbeidz darbību pirms pilnvarojuma termiņa beigām, 

pakalpojumu sniedzēju aizstāj, pamatojoties uz atlases procedūru, kas izklāstīta 7., 8., 9. un 

šajā pantā. Pakalpojumu sniedzējs, kas pārtrauc darbību, atbilstīgo iepirkumu veicošo iestādi 

par nodomu izbeigt darbību informē vismaz sešus mēnešus pirms tas pamet lidostu. Ja 

pakalpojumu sniedzējs neinformē iepirkumu veicošo iestādi vismaz sešus mēnešus iepriekš, 

dalībvalsts tam var piemērot finansiālas sankcijas, ja vien pakalpojumu sniedzējs nevar 

pierādīt force majeure apstākļu esību. 
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5. Ja pakalpojumu sniedzējs izbeidz darbību pirms pilnvarojuma termiņa beigām un nenodrošina 

iepirkumu veicošajai iestādei pietiekamu laiku, lai tā varētu atlasīt jaunu pakalpojumu 

sniedzēju, pirms tas pamet lidostu, un ja tādējādi tiek radīts pagaidu monopols vai duopols 

attiecībā uz konkrētiem uz zemes sniegtiem pakalpojumiem attiecīgajā lidostā, dalībvalsts uz 

ierobežotu termiņu, kas nepārsniedz divpadsmit mēnešus, pilnvaro kādu apkalpošanas uz 

zemes veicēju veikt uz zemes sniegtos pakalpojumus attiecīgajā lidostā, neizmantojot 7., 8., 9. 

un šajā pantā noteikto atlases procedūru. 

 

5.a Ja dalībvalstij neizdodas atrast uz zemes sniegto pakalpojumu veicēju šim ierobežotajam 

termiņam, tā vajadzības gadījumā regulē to uz zemes sniegto pakalpojumu cenas, attiecībā uz 

kuriem pastāv pagaidu monopols, līdz nākamais pakalpojumu sniedzējs sāk sniegt uz zemes 

sniegtos pakalpojumus attiecīgajā lidostā. 

 

6. […] 

 

7. […] 

 

11. pants 

Lidostas vadības dienests kā apkalpošanas uz zemes veicējs 

 

1. Ja apkalpošanas uz zemes veicēju skaits ir ierobežots saskaņā ar 6. panta 2. punktu, lidostas 

vadības dienests pats var veikt uz zemes sniegtos pakalpojumus, nepiemērojot 7. līdz 

10. pantā noteikto atlases procedūru. Līdzīgi tas var, neievērojot minēto procedūru, pilnvarot 

kādu uzņēmumu veikt uz zemes sniegtos pakalpojumus attiecīgajā lidostā: 

 

a) ja tas tieši vai netieši kontrolē attiecīgo uzņēmumu vai 

 

b) ja uzņēmums tieši vai netieši kontrolē to. 
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2. Ja lidostas vadības dienests, kas veic uz zemes sniegtos pakalpojumus saskaņā ar 1. punktu, 

vairs neatbilst 1. punkta nosacījumiem, šāds pakalpojumu sniedzējs var turpināt veikt uz 

zemes sniegtos pakalpojumus piecus gadus, tam nepiemērojot 7. līdz 10. pantā noteikto 

atlases procedūru. Minētā piecu gadu termiņa beigās pakalpojumu sniedzējs informē 

atbilstošo iepirkumu veicošo iestādi vismaz sešus mēnešus pirms piecu gadu termiņa beigām. 

Ja pakalpojumu sniedzējs neinformē iepirkumu veicošo iestādi vismaz sešus mēnešus 

iepriekš, dalībvalsts tam var piemērot finansiālas sankcijas. Finansiālas sankcijas nenosaka, ja 

pakalpojumu sniedzējs var pierādīt force majeure apstākļu esību. Ja pakalpojumu sniedzējs 

darbību izbeidz pirms minētā piecu gadu termiņa beigām, piemēro 10. panta 4. un 5. punktu.  

 

12. pants 

Darbinieku tiesību aizsardzība gadījumā, kad notiek personāla pārcelšana, attiecībā uz 

pakalpojumiem, kuriem piemēro tirgus pieejamības ierobežojumus 

 

1. Šo pantu piemēro tikai tiem uz zemes sniegtajiem pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem 

attiecīgā dalībvalsts ir ierobežojusi pakalpojumu sniedzēju skaitu saskaņā ar 6. vai 14. pantu. 

Tas neskar 40. pantu un to nepiemēro, ja tiek piemērota Direktīva 2001/23/EK. 

 

1.a Dalībvalstis var uzticēt pārvaldību un darba izpildi attiecīgā līmenī, atrunātā līgumā nosakot 

praktiskus pasākumus šā panta īstenošanai. 

 

2. Ja pēc 7. līdz 10. pantā noteiktās atlases procedūras 1. punktā minētais apkalpošanas uz zemes 

veicējs zaudē savu pilnvarojumu sniegt minētos pakalpojumus, dalībvalstis var pieprasīt, lai 

apkalpošanas uz zemes veicējs(- i), kas šos pakalpojumus sniedz pēc tam, piešķirtu 

personālam, kas iepriekš nolīgts minēto pakalpojumu veikšanai, tādas tiesības, kādas tam būtu 

bijušas, ja būtu notikusi pārcelšana saskaņā ar Padomes Direktīvu 2001/23/EK. 
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3. Dalībvalstis ierobežo 2. punktā noteikto prasību, attiecinot to tikai uz tiem iepriekšējā 

pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem, kas iesaistīti tādu pakalpojumu sniegšanā, attiecībā uz 

kuriem iepriekšējais pakalpojumu sniedzējs zaudējis pilnvarojumu.  

 

4. Dalībvalstis ierobežo 2. punktā noteikto prasību tā, lai tā būtu samērīga ar nākamajam(-iem) 

pakalpojumu sniedzējam(- iem) nodotās darbības faktisko apjomu. 

 

5. Ja dalībvalsts piemēro 2. punktā noteikto prasību, 7. līdz 10. pantā noteiktās atlases 

procedūras iepirkuma dokumentos norāda attiecīgo personālu un iekļauj attiecīgas ziņas par 

darbinieku līgumtiesībām un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem darbinieki tiek uzskatīti par 

saistītiem ar attiecīgajiem pakalpojumiem. 

 

6. Ja uz zemes sniegto pakalpojumu veicējs izbeidz sniegt lidostas izmantotājam uz zemes 

sniegtos pakalpojumus, kuri veido nozīmīgu daļu no šā pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās 

apkalpošanas uz zemes, gadījumos, uz kuriem neattiecas 2. punkts, vai ja lidostas izmantotājs, 

kas veic pašpakalpojumus, nolemj izbeigt pašpakalpojumu veikšanu, dalībvalstis var 

pieprasīt, lai apkalpošanas uz zemes veicējs(- i) vai lidostas izmantotājs, kas pēc tam 

nodrošina šos uz zemes sniegtos pakalpojumus, piešķirtu personālam, kas iepriekš nolīgts 

minēto pakalpojumu veikšanai, tādas tiesības, kādas tam būtu bijušas, ja būtu notikusi 

pārcelšana saskaņā ar Padomes Direktīvu 2001/23/EK. 

 

7. Dalībvalstis ierobežo 6. punktā noteikto prasību, attiecinot to tikai uz tiem iepriekšējā 

pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem, kas iesaistīti tādu uz zemes sniegtu pakalpojumu 

sniegšanā, kurus iepriekšējais piegādātājs vairs nesniedz.  

 

8. Dalībvalstis ierobežo 6. punktā noteikto prasību, attiecinot to tikai uz tiem pašpakalpojumus 

veicošā lidostas izmantotāja darbiniekiem, kas iesaistīti to uz zemes sniegto pakalpojumu 

veikšanā, kuru veikšanu pašpakalpojumus veicošais lidostas izmantotājs nolēmis izbeigt.  
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9. Dalībvalstis ierobežo 6. punktā noteikto prasību proporcionāli darbības apjomam, kas faktiski 

nodots citam pakalpojumu sniedzējam vai lidostas izmantotājam, kas veic pašpakalpojumus. 

 

10. […] 

 

11. Dalībvalsts informē Komisiju par visiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo pantu.  

 

13. pants 

Lidostas uz salām 

 

Izvēloties apkalpošanas uz zemes veicējus lidostā, kā paredzēts 7. līdz 10. pantā, dalībvalsts 

iepirkuma specifikācijās var ietvert sabiedrisko pakalpojumu saistības citās lidostās attiecīgajā 

dalībvalstī, ar nosacījumu, ka 

 

a) šīs lidostas atrodas uz salām tajā pašā ģeogrāfiskajā reģionā; un 

 

b) katras šādas lidostas satiksmes intensitāte nav mazāka par 100 000 pasažieru gadā, un 

 

c) šādu paplašināšanu apstiprina Komisija. 

 

Lēmums par iekļaušanas apstiprināšanu ir īstenošanas akts, ko pieņem saskaņā ar 43. panta 

2. punktā minēto konsultēšanās procedūru. Šis pants neskar Savienības noteikumus par valsts 

atbalstu. 
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3. iedaļa Izņēmumi attiecība uz pašpakalpojumiem un trešo personu apkalpošanu uz zemes 

 

14. pants 

Izņēmumi 

 

1. Ja kādā lidostā tādu pieejamās platības vai kapacitātes ierobežojumu dēļ, kas izriet jo īpaši no 

pārslogotības un platības izmantošanas intensitātes, ir neiespējami atvērt tirgu un/vai īstenot 

pašpakalpojumu veikšanu šajā regulā paredzētajā līmenī, attiecīgā dalībvalsts var nolemt: 

 

a) ierobežot pakalpojumu sniedzēju skaitu vienā vai vairākās uz zemes sniegto 

pakalpojumu kategorijās, izņemot 6. panta 2. punktā minētās kategorijas, līdz ne mazāk 

kā diviem pakalpojumu sniedzējiem visā lidostā vai kādā tās daļā, tādā gadījumā 

piemērojot 6. panta 3. punktu; 

 

b) atļaut vienam pakalpojumu sniedzējam vienu vai vairākas 6. panta 2. punktā minēto uz 

zemes sniegto pakalpojumu kategorijas veikt lidostās, kurās gada satiksmes intensitāte 

ir lielāka nekā 2 miljoni pasažieru vai 50 000 tonnu kravas gadā; 

 

c) atļaut vienam vai diviem pakalpojumu sniedzējiem vienu vai vairākas 6. panta 2. punktā 

minēto uz zemes sniegto pakalpojumu kategorijas veikt lidostās, kurās gada satiksmes 

intensitāte ir lielāka nekā 5 miljoni pasažieru vai 100 000 tonnu kravas gadā, un tādā 

gadījumā attiecībā uz ierobežojumu līdz diviem pakalpojumu sniedzējiem piemēro 

6. panta 3. punktu; 

 

d) atļaut veikt 5. pantā minētos pašpakalpojumus tikai ierobežotam lidostas izmantotāju 

skaitam, ar nosacījumu, ka šos izmantotājus izvēlas, pamatojoties uz atbilstīgiem, 

objektīviem, pārredzamiem un nediskriminējošiem kritērijiem.  
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2. Saistībā ar visiem 1. punktā minētajiem izņēmumiem: 

 

a) norāda uz zemes sniegto pakalpojumu kategoriju vai kategorijas, attiecībā uz kurām tiek 

piešķirts izņēmums, kā arī īpašos pieejamās platības vai kapacitātes ierobežojumus, kas 

to pamato; 

 

b) pievieno atbilstīgu pasākumu plānu šo ierobežojumu novēršanai, tostarp indikatīvu 

izpildes grafiku. 

 

3. Izņēmumi: 

 

a) nekropļo konkurenci starp apkalpošanas uz zemes veicējiem un/vai pašpakalpojumus 

veicošiem lidostas izmantotājiem; 

 

b) nav plašāki kā vajadzīgs. 

 

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai jebkurus izņēmumus, ko tās ir iecerējušas piešķirt atbilstoši 

1. punktam, kā arī to piešķiršanas pamatojumu vismaz sešus mēnešus pirms to stāšanās spēkā.  

 

5. Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī to izņēmumu piešķiršanas lēmumu 

apkopojumu, kas tai ir paziņoti, un aicina ieinteresētās personas iesniegt apsvērumus.  

 

6. Komisija rūpīgi izskata dalībvalstu paziņotos lēmumus par izņēmumiem. Šajā nolūkā 

Komisija sīki analizē situāciju un izvērtē dalībvalsts paziņotos attiecīgos pasākumus, lai 

pārbaudītu, vai minētie ierobežojumi pastāv un vai ir neiespējami atvērt tirgu un/vai īstenot 

pašpakalpojumus šajā regulā paredzētajā līmenī. 
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7. Pēc šādas izskatīšanas un pēc apspriešanās ar attiecīgo dalībvalsti Komisija var apstiprināt 

dalībvalsts lēmumu vai iebilst pret to, ja tā uzskata, ka norādīto ierobežojumu esība nav 

pierādīta vai ka tie ir nepietiekami, lai pamatotu izņēmumu. Pēc apspriešanās ar attiecīgo 

dalībvalsti Komisija var arī prasīt dalībvalstij, lai tā grozītu izņēmuma apjomu vai piemērotu 

to tikai tām lidostas daļām, attiecībā uz kurām norādīto ierobežojumu esība ir pierādīta.  

 

8. Komisija lēmumu pieņem ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc dalībvalsts pilna paziņojuma 

iesniegšanas, un to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 

9. Šā panta 7. un 8. punktā minētos īstenošanas lēmumus pieņem saskaņā ar 43. panta 2. punktā 

minēto konsultēšanās procedūru. 

 

10. Izņēmumi, ko dalībvalstis piešķir atbilstoši 1. punktam, nedrīkst pārsniegt trīs gadu termiņu, –

tas neattiecas uz izņēmumiem, ko piešķir atbilstoši 1. punkta b) un c) apakšpunktam. Ne vēlāk 

kā sešus mēnešus pirms minētā termiņa beigām dalībvalsts pieņem jaunu lēmumu par katru 

izņēmuma piešķiršanas pieprasījumu, kam piemēro arī šā panta noteikumus. 

 

11. Izņēmumi, ko dalībvalstis piešķir atbilstoši 1. punkta b) un c) apakšpunktam, nedrīkst 

pārsniegt divu gadu termiņu. Tomēr dalībvalsts drīkst saskaņā ar 1. punktā minētajiem 

apsvērumiem prasīt minētā termiņa vienreizēju pagarināšanu par diviem gadiem. Komisija 

lemj par šādu prasību. Īstenošanas lēmumu pieņem saskaņā ar 43. panta 2. punktā minēto 

konsultēšanās procedūru. 
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15. pants 

Apspriešanās ar apkalpošanas uz zemes veicējiem un lidostas izmantotājiem 

 

Lidostas vadības dienests organizē procedūru, saskaņā ar kuru apspriežas par šīs regulas 

piemērošanu un kurā piedalās pats lidostas vadības dienests, lidostas izmantotāju komiteja un 

uzņēmumi, kas veic apkalpošanu uz zemes. Šādā apspriešanā inter alia pārrunā tādas apkalpošanas 

uz zemes kvalitāti un cenu, attiecībā uz kuru piešķirts izņēmums atbilstoši 14. panta 1. punkta b) un 

c) apakšpunktam, un šo pakalpojumu sniegšanas organizāciju. Apspriešanās sanāksmi organizē 

vismaz reizi gadā. Lidostas vadības dienests sanāksmes norisi reģistrē protokolā, ko nosūta 

Komisijai pēc tās pieprasījuma. 

 

IV nodaļa – Apstiprināšana 

 

16. pants 

Apstiprināšana ES dalībvalstīs 

 

 

Lidostās, kurās gada satiksmes intensitāte vismaz trīs secīgus gadus ir bijusi lielāka nekā 2 miljoni 

pasažieru vai 50 000 tonnu kravas, dalībvalstis var noteikt, ka apkalpošanas uz zemes veicējs vai 

pašpakalpojumus veicošs lidostas izmantotājs var veikt apkalpošanu uz zemes tikai tad, ja tam ir 

piešķirts tādas kompetentas iestādes ("apstiprinātājas iestādes") apstiprinājums, kura nav atkarīga 

no lidostas vadības dienesta. 

 

[…] 

[…] 
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17. pants 

Kritēriji apstiprinājuma saņemšanai 

 

1. Ja dalībvalsts vai, attiecīgā gadījumā, apstiprinātāja iestāde izsniedz apstiprinājumu, tad šāda 

apstiprinājuma kritērijiem ir jābūt saistītiem ar: 

a)  […] 

 

aa) to, vai tiek ievērotas vai ir paredzams, ka tiks ievērotas šajā regulā izklāstītās prasības 

un tās dalībvalsts noteikumi, kurā pieteikuma iesniedzējs darbojas, attiecībā uz: 

 

– sociālo aizsardzību, 

 

– vides aizsardzību; un 

 

– lidostu drošumu un drošību, tostarp iekārtu, gaisa kuģu, aprīkojuma un personu 

drošumu un drošību, 

b)   […] 

 

c) to, vai tiek ievēroti finanšu nosacījumi – tostarp vai pieteikuma iesniedzējs nav pakļauts 

maksātnespējas vai tamlīdzīgai procedūrai vai bankrota procedūrai, ko attiecīgā 

gadījumā it īpaši apliecina iesniegtie revidētie pārskati par diviem iepriekšējiem finanšu 

gadiem, – kā arī vai tam ir ilgtspējīgas darbības, ko it īpaši apliecina iesniegtais 

uzņēmējdarbības plāns vismaz pirmajiem diviem darbības gadiem; 

 

d) labas reputācijas apliecinājumu, tostarp apliecinājumu par to, ka tas pēdējā gadā ir 

samaksājis nodokļus un sociālā nodrošinājuma iemaksas dalībvalstīs, kurās tas veic 

darbību, ja tas veic tādu darbību, vai – ja trešās valsts uzņēmums Savienībā darbību 

neveic – tā izcelsmes valstī; 
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e) personāla politiku, kas nodrošina, ka tā pašreizējie un nākamie darbinieki ir apmācīti un 

ka viņiem ir profesionālā pieredze, kas nepieciešama tās darbības veikšanai, par kuru tas 

iesniedz pieteikumu. 

 

f) […] 

 

g) […] 

 

[svītrots 18. –24. pants] 

 

 

25. pants 

Apstiprināšanas procedūra 

 

1. Apstiprinājuma piešķiršanas procedūra ir pārredzama, nediskriminējoša, un praksē tā nedrīkst 

mazināt piekļuvi tirgum vai pašpakalpojumu veikšanas brīvību vairāk, nekā tas paredzēts šajā 

regulā. 

1.a Lēmumu par pieteikumu apstiprinātāja iestāde pieņem pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā 
divus mēnešus pēc tam, kad iesniegta visa nepieciešamā informācija, ņemot vērā visus 
pieejamos pierādījumus. Apstiprinātājas iestādes lēmumu paziņo pieteikuma iesniedzējam un 
apstiprinātājām iestādēm pārējās dalībvalstīs. Atteikumā norāda tā iemeslus. 

 
2. […] 

 
3. Apstiprinātāja iestāde publisko procedūras un izdoto apstiprinājumu sarakstu. 

 
[26. pants svītrots] 
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V nodaļa – Infrastruktūras vadības dienestu pienākumi 
 

27. pants  
Piekļuve infrastruktūrai 

 
1. Apkalpošanas uz zemes veicējiem un pašpakalpojumus veicošiem lidostas izmantotājiem ir 

brīva piekļuve infrastruktūrai tādā mērā, kādā tas nepieciešams, lai tie varētu veikt savu 

darbību. Infrastruktūras vadības dienests piekļuvi var dot atkarībā no nosacījumiem, kas ir 

būtiski, objektīvi, pārredzami un nav diskriminējoši. 

 

2. Apkalpošanai uz zemes pieejamo platību lidostā sadala starp dažādajiem apkalpošanas uz 
zemes veicējiem un pašpakalpojumus veicošiem lidostas izmantotājiem, tostarp 
jaunienācējiem, ciktāl tas nepieciešams, lai tie varētu īstenot savas tiesības un lai pastāvētu 
faktiska un godīga konkurence, pamatojoties uz būtiskiem, objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem noteikumiem un kritērijiem. 

 

27.a pants 

Centralizēta infrastruktūra 

 

1. Šo pantu piemēro tikai tām lidostām, kurās gada satiksmes intensitāte vismaz iepriekšējos trīs 

gados ir pārsniegusi 2 miljonus pasažieru vai 50 000 tonnas kravas. 

 

2. [pārcelts uz 9. punktu] 

 

3. Centralizētās infrastruktūras pārvaldību var nodot infrastruktūras vadības dienesta ziņā, kurš 

var noteikt, ka apkalpošanas uz zemes veicējiem un pašpakalpojumus veicošiem lidostas 

izmantotājiem obligāti ir jāizmanto infrastruktūra. Centralizētās infrastruktūras pārvaldību 

veic pārredzami, objektīvi un bez diskriminācijas. 
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4. Lidostas vadības dienests vai, attiecīgā gadījumā, valsts iestāde vai jebkura cita iestāde, kas 

kontrolē lidostas vadības dienestu, objektīvi un pēc apspriešanās ar lidostas izmantotāju 

komiteju un uzņēmumiem, kas attiecīgajā lidostā veic uz zemes sniegtos pakalpojumus, lemj 

par infrastruktūru, kas ir jācentralizē. 

 

Lidostas vadības dienests vai, attiecīgā gadījumā, valsts iestāde vai jebkura cita iestāde, kas 

kontrolē lidostas vadības dienestu, nodrošina, lai infrastruktūra, uz ko attiecas "centralizētas 

infrastruktūras" definīcija, tiktu apzīmēta kā tāda un lai attiecībā uz centralizēto infrastruktūru 

tiktu ievērotas šajā nodaļā noteiktās prasības. 

 

5. Ja lidostas izmantotāju komiteja pieņem atzinumu, kurā tā nepiekrīt lidostas vadības dienesta 

lēmumam centralizēt vai necentralizēt infrastruktūru, tā var lūgt attiecīgās dalībvalsts 

neatkarīgo uzraudzības iestādi vai jebkuru citu kompetentu iestādi, kas nav atkarīga no 

lidostas vadības dienesta (turpmāk "neatkarīga iestāde") izlemt, vai attiecīgā infrastruktūra ir 

jācentralizē vai nav un, ja jācentralizē, tad – kādā apjomā. 

 

6. [pārcelts uz 27. pantu] 

 

7. [pārcelts uz 27. pantu] 

 

8. Ja lēmums par centralizētās infrastruktūras apjomu tiek iesniegts neatkarīgajai iestādei, kā 

izklāstīts šā panta 5.punktā, tas nestājas spēkā, kamēr neatkarīgā iestāde lietu nav izskatījusi. 

Neatkarīgā iestāde četrās nedēļās pēc lietas iesniegšanas pieņem pagaidu lēmumu par 

centralizētās infrastruktūras apjoma stāšanos spēkā, izņemot gadījumu, kad tajā pašā termiņā 

var tikt pieņemts galīgais lēmums. Lai pieņemtu lēmumus, neatkarīgā iestāde vai jebkura cita 

kompetenta iestāde izskata pušu pamatojumus attiecībā uz centralizētās infrastruktūras 

apjomu. 
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9. Ja par centralizētās infrastruktūras izmantošanu ir paredzēta maksa par apkalpošanu uz zemes, 

kā minēts 28. pantā, lidostas vadības dienests publisko lidostas centralizētās infrastruktūras 

sarakstu. Ja par centralizētās infrastruktūras pārvaldību rūpējas kāds cits dienests, tas 

centralizētās infrastruktūras sarakstu publiskošanas nolūkā paziņo lidostas vadības dienestam.  

 

28. pants 

Maksa par apkalpošanu uz zemes saistībā ar infrastruktūru 

 

1. Šo pantu piemēro tikai tām lidostām, kurās gada satiksmes intensitāte vismaz iepriekšējos trīs 

gados ir pārsniegusi 2 miljonus pasažieru vai 50 000 tonnas kravas. 

 

2. Ja infrastruktūras izmantošanai piemēro maksu par apkalpošanu uz zemes, infrastruktūras 

vadības dienests nodrošina, lai maksas par apkalpošanu uz zemes apmērs būtu noteikts, 

pamatojoties uz būtiskiem, objektīviem, pārredzamiem un nediskriminējošiem kritērijiem. 

 

3. Infrastruktūras vadības dienestam ir tiesības atgūt savas izmaksas un gūt pieņemamu peļņu no 

aktīviem, iekasējot maksu par apkalpošanu uz zemes. Maksa par apkalpošanu uz zemes ir 

atlīdzība par pakalpojumu. 

 

4. Visas maksas par apkalpošanu uz zemes, kā minēts 2. punktā, nosaka katras lidostas līmenī 

pēc konsultācijām ar lidostas izmantotāju komiteju vai lidostas izmantotājiem, ar 

Direktīvas 2009/12 6. panta 1. punktā minētajiem pārstāvjiem vai asociācijām, kā arī ar 

uzņēmumiem, kas lidostā veic uz zemes sniegtos pakalpojumus. Ja tas ir lidostu tīkls, 

dalībvalstis var lidostu tīkla vadības dienestam ļaut ieviest kopēju un pārredzamu maksas 

iekasēšanas sistēmu, lai segtu izmaksas par infrastruktūru tajās lidostās, kuras ietilpst lidostu 

tīklā. 
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4.a Infrastruktūras vadības dienests vismaz reizi gadā – ja pēdējā konsultāciju reizē nav nolemts 

citādi – lidostas izmantotāju komitejai vai lidostas izmantotājiem, Direktīvas 2009/12 6. panta 

1. punktā minētajiem pārstāvjiem vai asociācijām, kā arī uzņēmumiem, kas lidostā veic uz 

zemes sniegtos pakalpojumus, sniedz informāciju par komponentiem, pamatojoties uz kuriem 

tiek noteikta maksa par apkalpošanu uz zemes. Informācijā iekļauj vismaz: 

 

a) to dažādo pakalpojumu un infrastruktūras sarakstu, kurus nodrošina, saņemot maksu par 

apkalpošanu uz zemes; 

 

b) metodiku, ko izmanto, lai noteiktu maksu par apkalpošanu uz zemes; 

 

c) vispārējo izmaksu struktūru attiecībā uz aprīkojumu un pakalpojumiem, uz ko attiecas 

maksa par apkalpošanu uz zemes; 

 

d) peļņu, ko gūst no dažādām maksām par apkalpošanu uz zemes, to pakalpojumu izmaksu 

kopsummu, uz kuriem attiecas maksas; 

 

e) jebkādu valsts iestāžu finansējumu aprīkojumam un pakalpojumiem, uz ko attiecas 

maksa; 

 

ee) prognozes par situāciju lidostā attiecībā uz maksu par apkalpošanu uz zemes, satiksmes 

pieaugumu un ierosinātajiem ieguldījumiem infrastruktūrā; 

 

ef) faktisku infrastruktūras izmantošanu noteiktā laikposmā; kā arī 

 

f) jebkuru būtisku ierosināto ieguldījumu paredzamo ietekmi uz lidostas kapacitāti. 
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4.b Ja starp lidostas izmantotājiem un infrastruktūras vadības dienestu ir noslēgts daudzgadu 

nolīgums, konsultācijas notiek tā, kā paredzēts šādā nolīgumā. Dalībvalstis patur sev tiesības 

prasīt biežākas konsultācijas. 

 

4.c Ņemot vērā valsts tiesību aktus, informācija, kas tiek sniegta, pamatojoties uz 4.a punktu, ir 

uzskatāma par konfidenciālu vai ekonomiski aizsargājamu, un ar to attiecīgi rīkojas. Ja 

infrastruktūras vadības dienesta akcijas tiek kotētas biržā, it īpaši ir jāievēro biržas noteikumi.  

 

5. Lidostas vadības dienests publicē maksas par apkalpošanu uz zemes apmēru, tostarp sīki 

izstrādātu sniegto pakalpojumu sarakstu. Ja par infrastruktūras pārvaldību rūpējas kāds cits 

dienests, tas lidostas vadības dienestam publiskošanas nolūkos paziņo maksu par apkalpošanu 

uz zemes apmērus, tostarp sīki izstrādātu sarakstu ar sniegtajiem pakalpojumiem.  

 

6. Ja lidostas izmantotāju komiteja vai lidostas izmantotāji, Direktīvas 2009/12 6. panta 

1. punktā minētie pārstāvji vai asociācijas nepiekrīt infrastruktūras vadības dienesta 

noteiktajai maksai par apkalpošanu uz zemes, tie var lūgt attiecīgās dalībvalsts neatkarīgo 

uzraudzības iestādi pieņemt lēmumu attiecībā uz maksas par apkalpošanu uz zemes apmēru. 

 

7. Ja lēmums attiecībā uz maksas par apkalpošanu uz zemes apmēru tiek iesniegts neatkarīgajai 

uzraudzības iestādei, kā noteikts šā panta 6. punktā, tas nestājas spēkā, kamēr neatkarīgā 

uzraudzības iestāde lietu nav izskatījusi. Neatkarīgā uzraudzības iestāde četrās nedēļās pēc 

lietas iesniegšanas pieņem pagaidu lēmumu par to, vai maksas par apkalpošanu uz zemes 

apmērs stājas spēkā, izņemot gadījumu, kad tajā pašā termiņā var tikt pieņemts galīgais 

lēmums. Lai pieņemtu lēmumus, neatkarīgā uzraudzības iestāde izskata pušu pamatojumus 

attiecībā uz maksas par apkalpošanu uz zemes apmēru. 
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8. Dalībvalsts var pieņemt lēmumu 6. un 7. punktu nepiemērot attiecībā uz izmaiņām maksas par 

apkalpošanu uz zemes apmērā vai struktūrā tajās lidostās, kurām saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem ir paredzēta obligāta procedūra, kas paredz, ka maksu par apkalpošanu uz zemes vai 

maksimālo maksas apmēru nosaka vai apstiprina neatkarīgā uzraudzības iestāde. Procedūras, 

nosacījumi un kritēriji, kurus piemēro dalībvalsts šā punkta nolūkos, ir būtiski, objektīvi, 

nediskriminējoši un pārredzami. 

 

28.a pants 

Lēmumi par centralizētu infrastruktūru un attiecībā uz maksu par apkalpošanu uz zemes apmēriem 

 

1. Attiecībā uz 27.a panta 5. un 8. punktā, kā arī 28. panta 6. un 7. punktā minētājām 

domstarpībām dalībvalstis nodrošina, ka tiek veikti pasākumi, lai – 

 

a) tiktu ieviesta procedūra, kā risināt iesaistīto pušu domstarpības;  

 

b) izvirzītu nosacījumus, kad šādas domstarpības var tikt izskatītas neatkarīgā uzraudzības 

iestādē vai jebkurā citā kompetentā iestādē. Iestāde it īpaši noraida sūdzības, kuras tā 

neuzskata par pienācīgi pamatotām vai adekvāti dokumentētām; kā arī 

 

c) noteiktu kritērijus, pēc kādiem vērtēs domstarpības, meklējot risinājumu.  

 

2. Neskarot 27.a panta 8. punktu un 28. panta 7. punktu, neatkarīgā uzraudzības iestāde vai 

kompetentā iestāde, cik drīz vien iespējams un jebkurā gadījumā četros mēnešos pēc lietas 

saņemšanas, nāk klajā ar galīgo lēmumu. Ārkārtējos un pietiekami pamatotos gadījumos šo 

termiņu var pagarināt par diviem mēnešiem. Neatkarīgās uzraudzības iestādes vai 

kompetentās iestādes lēmumi ir saistoši, bet tos var pārskatīt parlamentā vai tiesā atbilstīgi 

dalībvalsts procedūrām. 
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29. pants 

Kontu nošķiršana 

 

1. Lidostās, kurās gada satiksmes intensitāte vismaz iepriekšējos trīs gadus ir pārsniegusi 

2 miljonus pasažieru vai 50 000 tonnas kravas, infrastruktūras vadības dienests, ja tas trešās 

personas apkalpo uz zemes , tos kontus, kas paredzēti darbībām saistībā ar apkalpošanu uz 

zemes, nošķir no kontiem, kas paredzēti citām darbībām. Šī kontu nošķiršana attiecas uz 

atsevišķām bilancēm un peļņas un izdevumu kontiem. 

 

2. […] 

 

3. Struktūras, kas veic uz zemes sniegtos pakalpojumus, kā minēts 1. punktā, nedrīkst saņemt 

nekādas finansiālas šķērssubsīdijas no aeronavigācijas darbībām, kas saistītas ar lidostas 

infrastruktūras pārvaldību vai kas saistītas ar centralizētās infrastruktūras pārvaldību un kas 

tām ļautu samazināt maksu, ko tās iekasē no trešām personām par apkalpošanu uz zemes. 

 

4. Šajā pantā lidostas vadības dienesta "aeronavigācijas darbības" ir jebkura darbība, ko lidostas 

vadības dienests veic savā attiecīgajā lidostā un kas ir saistīta ar pakalpojumu vai 

infrastruktūras nodrošināšanu lidostas izmantotājiem, uz zemes sniegto pakalpojumu 

veicējiem to gaisa transporta darbībās vai aviopasažieriem, kuri izmanto lidostu, piemēram, 

lidostas nodevu iekasēšana, infrastruktūras un objektu piešķiršana, drošības un drošuma 

pasākumi lidostā. Ar aeronavigāciju nesaistītas darbības ir darbības ar nekustamo īpašumu vai 

jebkuras darbības citā nozarē, kas nav gaisa transports. 
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5. Noslēdzot katru finanšu gadu, neatkarīgs revidents pārbauda, vai ir veikta 1. punktā minētā 

kontu nošķiršana un vai nav saņemtas 3. punktā minētās finansiālās šķērssubsīdijas. Ja 

infrastruktūras vadības dienests veic uz zemes sniegtos pakalpojumus, tas kompetentajai 

iestādei katru gadu sniedz minētās pārbaudes pierādījumus. Ja 1. punktā minētās struktūras, 

kas veic uz zemes sniegtos pakalpojumus, saņem šķērssubsīdijas no darbībām, kas nav 

saistītas ar aeronavigācijas darbībām, tās pierāda, ka tiek ievērotas 3. punkta prasības. 

 

VI nodaļa – Darbību un standartu koordinācija 

 

30. pants 

Lidostas vadības dienesta nozīme apkalpošanas uz zemes koordinācijā 

 

1. Lidostas vadības dienests ir atbildīgs par apkalpošanas uz zemes pienācīgu koordināciju savā 

lidostā. Lidostas vadības dienests kā virszemes darbību koordinators jo īpaši nodrošina, lai 

apkalpošanas uz zemes veicēju un pašpakalpojumus veicošo lidostas izmantotāju darbības 

atbilstu lidostas profesionālās ētikas normām, kas noteiktas 31. pantā. 

 

2. Turklāt lidostās, kurās gada satiksmes intensitāte vismaz trīs gadus pēc kārtas ir pārsniegusi 

5 miljonus pasažieru vai 100 000 tonnas kravas: 

 

a) apkalpošanas uz zemes veicēju un pašpakalpojumus veicošo lidostas izmantotāju 

darbības atbilst 32. pantā noteiktajiem obligātajiem standartiem; 

 

b) lidostas vadības dienests nodrošina, lai apkalpošanas uz zemes veicēju un 

pašpakalpojumus veicošo lidostas izmantotāju darbības tiktu koordinētas, izmantojot 

atbilstošu ārkārtas rīcības plānu un attiecīgā gadījumā, kā paredzēts II pielikumā, 

izmantojot kopīgas lēmumu pieņemšanas mehānismu (CDM). 
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3. […] 

 

4. Lidostas vadības dienests Komisijai iesniedz gada ziņojumu par 2. punktā noteikto pasākumu 

piemērošanu. Minētajā gada ziņojumā tiek ņemtas vērā specifikācijas, kas ir definētas 

īstenošanas aktā, ko paredzēts pieņemt saskaņā ar 43. panta 3. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. Komisija var lūgt Eirokontroles darbības izvērtēšanas iestādi Komisijai iesniegt 

konsolidētu ziņojumu. 

 

5. Lidostas vadības dienests attiecīgā gadījumā informē valsts apstiprinātāju iestādi par ikvienu 

problēmu savā lidostā saistībā ar apkalpošanas uz zemes veicējiem vai pašpakalpojumus 

veicošiem lidostas izmantotājiem. 

 

6. Šā panta noteikumi neskar ES konkurences noteikumus.  

 

31. pants 

Profesionālās ētikas normas 

 

1. […] 

 

2. Dalībvalsts, lidostas vadības dienests, valsts iestāde vai jebkura cita iestāde, kura kontrolē 

lidostu, var noteikt profesionālās ētikas normas, lai nodrošinātu pienācīgu lidostas darbību.  

 

2.a […] 
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3. Profesionālās ētikas normas atbilst šādiem principiem: 

 

a) tās nediskriminējoši piemēro dažādajiem apkalpošanas uz zemes veicējiem un lidostas 

izmantotājiem; 

 

b) tās ir saistītas ar iecerēto mērķi; 

 

c) tās nedrīkst praksē mazināt piekļuvi tirgum vai pašpakalpojumu veikšanas brīvību 

vairāk, nekā tas paredzēts šajā regulā. 

 

4. Dalībvalsts attiecīgā gadījumā pēc lidostas vadības dienesta priekšlikuma var: 

 

a) apkalpošanas uz zemes veicējam vai pašpakalpojumus veicošiem lidostas izmantotājiem 

likt maksāt naudassodu, ierobežot vai aizliegt veikt darbības, ja minētais pakalpojumu 

sniedzējs vai lidostas izmantotājs neievēro šā panta 1. un 2. punktā minētās 

profesionālās ētikas normas. Dalībvalsts informē Komisiju un, attiecīgā gadījumā, 

iesaistīto apstiprinātāju iestādi par visiem pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 

punktu; 

 

b) pieprasīt, lai apkalpošanas uz zemes veicēji lidostā godīgi un nediskriminējoši piedalītos 

valsts normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko pakalpojumu saistību izpildē, ieskaitot 

pienākumu nodrošināt nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu. 

 

32. pants 

Obligātie standarti 

 

1. Šajā pantā "obligātie standarti" ir obligātās prasības, ko piemēro uz zemessniegtajiem 

pakalpojumiem. 
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2. Lidostās, kurās gada satiksmes intensitāte vismaz iepriekšējos trīs gadus ir bijusi lielāka par 

5 miljoniem pasažieru vai 100 000 tonnu kravas, lidostas vadības dienests vai, attiecīgā 

gadījumā, dalībvalsts, valsts iestāde vai jebkura cita iestāde, kas kontrolē lidostu, nosaka 

obligātos standartus uz zemes sniegto pakalpojumu veikšanai. Šādos standartos ir jāņem vērā 

lidostas ekspluatanta un attiecīgo aviopārvadātāju drošības noteikumi, pasākumi un vadības 

sistēmas, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 216/2008, un jāpanāk 

atbilsme minētajiem noteikumiem, pasākumiem un vadības sistēmām. 10 

 

3. Apkalpošanas uz zemes veicēji un pašpakalpojumus veicošie lidostas izmantotāji, ievēro 

šādus obligātos standartus. Dalībvalsts vai, attiecīgā gadījumā, lidostas vadības dienests var 

pieprasīt, lai apkalpošanas uz zemes veicēji un pašpakalpojumus veicoši lidostas izmantotāji 

izstrādātu un īstenotu drošības pārvaldības sistēmu, kas atbilstu uzņēmuma lielumam, tās 

darbību veidam un sarežģītībai, kas būtu savietojama ar lidostas ekspluatanta pārvaldības 

sistēmām un atbilstu visām pārējām drošības prasībām, kas izklāstītas valsts vai Savienības 

tiesībās. Turklāt lidostas izmantotāji un apkalpošanas uz zemes veicēji līgumattiecībās ievēro 

obligātos standartus. 

 

4. Obligātie standarti attiecas uz šādām jomām: darbības efektivitāte, apmācība, informācija un 

palīdzība pasažieriem, jo īpaši kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

Nr. 261/2004 un (EK) Nr. 1107/2006, kopīga lēmumu pieņemšana attiecīgā gadījumā 

atbilstīgi tam, kā izklāstīts II pielikumā, drošība, drošums, pasākumi ārkārtas gadījumos un 

vides standarti. 

 

4.a Lidostas vadības dienests vai, attiecīgā gadījumā, dalībvalsts var pieprasīt, ka, lai nodrošinātu 

obligāto standartu pareizu īstenošanu, katram lidostas izmantotājam ir jāieceļ pārstāvis vai arī 

tam ir jābūt juridiski pārstāvētam lidostā. 

                                                 
10 Tiks izstrādāts apsvērums par to, ka ir jāsaskaņo vietējā mērogā noteikti obligāti standarti un 

prasības par drošības pārvaldības sistēmām. 
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5. Obligātie standarti ir taisnīgi, pārredzami, nediskriminējoši un neskar piemērojamos 

Savienības tiesību aktus, tostarp Regulu (EK) Nr. 261/2004 un (EK) Nr. 1107/2006. Tie ir 

atbilstīgi, samērīgi un būtiski attiecībā uz lidostas darbību kvalitāti. Neskarot dalībvalstu 

prerogatīvas šajā ziņā, pienācīgi ņem vērā muitas, lidostas drošības un imigrācijas procedūru 

kvalitāti. 

 

6. […] 

 

7. Pirms šādu standartu noteikšanas lidostas vadības dienests apspriežas ar lidostas izmantotāju 

komiteju un apkalpošanas uz zemes veicējiem. 

 

8. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu šā panta noteikumus piemērot lidostās, kas nav 2. punktā 

minētās lidostas. 

 

9. Neskarot valstu vai Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības, gadījumā, ja 

apkalpošanas uz zemes veicējs vai pašpakalpojumus veicošs lidostas izmantotājs neievēro 

šajā pantā minētos obligātos standartus, lidostas vadības dienests vispirms cenšas atrisināt 

problēmu, to nododot lidostas izmantotāju komitejai. Ja ar to netiek panākta atbilstība, 

attiecīgā gadījumā pēc lidostas vadības dienesta priekšlikuma dalībvalsts var pieprasīt 

samaksāt naudassodu, ierobežot vai aizliegt apkalpošanas uz zemes veicēja vai 

pašpakalpojumus veicoša lidostas izmantotāja darbības. Dalībvalsts informē Komisiju un, 

attiecīgā gadījumā, iesaistīto kompetento iestādi par visiem pasākumiem, kas pieņemti 

saskaņā ar šo punktu. 
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[33. pants svītrots]  

 

 

34. pants 

Apmācība 

 

1. Apkalpošanas uz zemes veicēji un pašpakalpojumus veicoši lidostas izmantotāji par saviem 

līdzekļiem nodrošina, lai visi to darbinieki, kas iesaistīti apkalpošanā uz zemes, tostarp 

vadības pārstāvji un pārraugi, būtu pietiekami apmācīti, lai varētu veikt tiem uzticētos 

uzdevumus, jo īpaši gadījumā, kad tie uzsāk jaunu darbu. 

 

2. […] 

 

3. […] 

 

4. Lidostas vadības dienests vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, valsts iestāde vai jebkura cita 

iestāde, kas kontrolē lidostu, attiecīgā gadījumā paredz obligātus apmācības standartus, 

tostarp apmācību jomas, kas attiecas uz konkrēto apkalpošanas uz zemes darbību, un var 

pieprasīt, lai apkalpošanas uz zemes veicēji un pašpakalpojumus veicoši lidostas izmantotāji 

sniegtu informāciju, ar ko tiek pierādīta šā panta noteikumu ievērošana. 
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35. pants 

Apakšuzņēmuma līgumu slēgšana 

 

 

1. Neskarot 2., 3. un 4. punktu, apkalpošanas uz zemes veicēji var slēgt apakšuzņēmuma 

līgumus. 

 

2. Pašpakalpojumus veicoši lidostas izmantotāji apakšuzņēmuma līgumus par apkalpošanu uz 

zemes var noslēgt tikai tad, ja tie uz laiku nespēj veikt pašpakalpojumus force majeure 

apstākļu dēļ. 

 

3. Apakšuzņēmēji nedrīkst apkalpošanu uz zemes uzticēt citiem apakšuzņēmējiem.  

 

4. Apkalpošanas uz zemes veicējs, kas minēts 11. panta 1. punktā, drīkst noslēgt 

apakšuzņēmuma līgumus par apkalpošanu uz zemes tikai tajā gadījumā, kad tas šādu uz 

zemes sniegtu pakalpojumu uz laiku nespēj veikt force majeure apstākļu dēļ. 

 

5. Ikviens apkalpošanas uz zemes veicējs un pašpakalpojumus veicošs lidostas izmantotājs, kas 

izmanto vienu vai vairākus apakšuzņēmējus, nodrošina, lai apakšuzņēmēji izpildītu saistības, 

kas apkalpošanas uz zemes veicējiem noteiktas ar šo regulu, tostarp – attiecīgā gadījumā – 

viņiem ir jābūt apstiprinājumam, lai veiktu apkalpošanu uz zemes.  

 

6. Ikviens apkalpošanas uz zemes veicējs un pašpakalpojumus veicošs lidostas izmantotājs, kas 

izmanto vienu vai vairākus apakšuzņēmējus, paziņo lidostas vadības dienestam un 

iesaistītajiem lidostas izmantotājiem attiecīgo apakšuzņēmēju nosaukumu un darbības.  

 

7. Ja apkalpošanas uz zemes veicējs atbilstoši 7. pantā noteiktajai atlases procedūrai iesniedz 

pieteikumu apstiprinājuma saņemšanai, lai varētu veikt uz zemes sniegtos pakalpojumus , tas 

norāda to līgumslēdzēju skaitu, darbības un nosaukumu, kurus tas ir iecerējis izmantot.  
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35.a pants [bijušais 22. pants] 

Apdrošināšana 

 

Savienības apkalpošanas uz zemes veicēju un pašpakalpojumus veicošu lidostas izmantotāju 

atbildību apkalpošanā uz zemes pienācīgi apdrošina attiecībā uz zaudējumiem, kuri tiek radīti kādas 

dalībvalsts teritorijā un par kuriem ir tiesības saņemt kompensāciju 11. 

 

VII nodaļa – Starptautiskās attiecības 

 

36. pants 

Attiecības ar trešām valstīm 

 

1. Neskarot Savienības starptautiskās saistības un dalībvalstu divpusējus gaisa satiksmes 

pakalpojumu nolīgumus, kad vien tiek konstatēts, ka trešā valsts attiecībā uz piekļuvi 

apkalpošanas uz zemes vai pašpakalpojumu tirgum rīkojas diskriminējoši, kā aprakstīts 2.a 

punktā, dalībvalsts, lai izbeigtu attiecīgās trešās valsts diskriminējošu rīcību, attiecīgā 

gadījumā var veikt pasākumus, tostarp pilnībā vai daļēji apturēt tiesības piekļūt apkalpošanas 

uz zemes tirgum tās teritorijā minētās trešās valsts apkalpošanas uz zemes veicējiem un 

pašpakalpojumus veicošiem lidostas izmantotājiem. 

 

2. […] 

 

2.a Šā panta 1. punkta nozīmē tiek uzskatīts, ka trešā valsts rīkojas diskriminējoši, ja tā: 

                                                 
11 Tiks izstrādāts apsvērums par tādu ierīču apdrošināšanu, ko lieto personas ar kustību 

traucējumiem. 
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a) de jure vai de facto nenodrošina kādas dalībvalsts apkalpošanas uz zemes veicējiem un 

pašpakalpojumus veicošiem lidostas izmantotājiem tādus nosacījumus, kas ir 

salīdzināmi ar nosacījumiem, ko dalībvalsts savās lidostās nodrošina attiecīgās trešās 

valsts apkalpošanas uz zemes veicējiem un pašpakalpojumus veicošiem lidostas 

izmantotājiem, vai 

 

b) de jure vai de facto nodrošina dalībvalsts apkalpošanas uz zemes veicējiem un 

pašpakalpojumus veicošiem lidostas izmantotājiem mazāk labvēlīgus nosacījumus nekā 

tie, ko šāda trešā valsts nodrošina saviem apkalpošanas uz zemes veicējiem un 

pašpakalpojumus veicošiem lidostas izmantotājiem vai 

 

c) nodrošina citu trešo valstu apkalpošanas uz zemes veicējiem un pašpakalpojumus 

veicošiem lidostas izmantotājiem labvēlīgākus nosacījumus nekā kādas dalībvalsts 

apkalpošanas uz zemes veicējiem un pašpakalpojumus veicošiem lidostas 

izmantotājiem. 

 

2.b Dalībvalstis informē Komisiju par visiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 1. punktu.  

 

3. […] 

 

VIII nodaļa – Ziņošanas un uzraudzības pienākumi 

 

37. pants 

Dalībvalstu ziņošanas pienākumi 

 

1. Dalībvalstis līdz katra gada 1. jūlijam nosūta Komisijai to lidostu sarakstu, kurām piemēro 

vismaz vienu no 6. panta 2. punktā vai 14. pantā noteiktajiem apkalpošanas uz zemes tirgus 

pieejamības ierobežojumiem. 

 

2. Attiecīgā gadījumā dalībvalsts apstiprinātāja iestāde līdz katra gada 1. jūlijam iesniedz 

Komisijai to apkalpošanas uz zemes veicēju un pašpakalpojumus veicošo lidostas izmantotāju 

sarakstu, kuri ir apstiprināti saskaņā ar IV nodaļu par apstiprināšanu. 
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38. pants 

Lidostu sarakstu publicēšana 

 

Līdz katra gada beigām Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī šādu informāciju: 

 

a) to Savienības lidostu sarakstu, kurās gada satiksmes intensitāte vismaz iepriekšējos trīs gados 

ir bijusi lielāka par 5 miljoniem pasažieru vai 100 000 tonnu kravas; 

 

b) to Savienības lidostu sarakstu, kurās gada satiksmes intensitāte vismaz iepriekšējos trīs gados 

ir bijusi lielāka par 2 miljoniem pasažieru vai 50 000 tonnu kravas; 

 

c) komerciālai satiksmei atvērto Savienības lidostu sarakstu; 

 

d) to lidostu sarakstu, kurām piemēro ierobežojumus saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai 14. pantu; 

 

e) to apkalpošanas uz zemes veicēju un pašpakalpojumus veicošo lidostas izmantotāju sarakstu, 

kuri apstiprināti saskaņā ar IV nodaļu par apstiprināšanu. 

 

39. pants 

Novērtēšana un informatīvs ziņojums 

 

1. Komisija ne vēlāk kā piecus gadus pēc dienas, no kuras sāk piemērot šo regulu, iesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Ziņojumā jo īpaši 

novērtē jebkādu būtisku ietekmi uz apkalpošanas uz zemes kvalitāti, nodarbinātību un darba 

apstākļiem. Ziņojumā iekļauj šādu pamatrādītāju un kritēriju kopumu par lidostu izlasi: 
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a) apkalpošanas uz zemes veicēju vidējais skaits Savienības lidostās attiecībā uz visām 

11 pakalpojumu kategorijām; 

 

b) pašpakalpojumus veicošo lidostas izmantotāju skaits katrā Savienības lidostā attiecībā 

uz visām 11 pakalpojumu kategorijām; 

 

c) to lidostu skaits, kurās apkalpošanas uz zemes veicēju skaits ir ierobežots, un 

ierobežojuma(-u) apmērs; 

 

d) to uzņēmumu skaits, kuri saņēmuši kādas dalībvalsts apstiprinājumu, bet darbojas citā 

dalībvalstī; 

 

e) attiecīgā gadījumā – ieinteresēto personu viedoklis par dalībvalstu apstiprināšanas 

sistēmām (apstiprināšanas kritēriji, īstenošana, cena u. c.); 

 

f) to apkalpošanas uz zemes veicēju un pašpakalpojumus veicošo lidostas izmantotāju 

kopskaits, kuri darbojas Savienībā; 

 

g) centralizētās infrastruktūras maksa un pārvaldības sistēma katrā lidostā; 

 

h) lidostas vadības dienesta ieguldījums apkalpošanas uz zemes tirgū katrā lidostā attiecībā 

uz visām 11 pakalpojumu kategorijām; 

 

i) to lidostas izmantotāju tirgus daļa, kuri attiecībā uz visām pakalpojumu kategorijām 

katrā lidostā trešās personas apkalpo uz zemes; 

 

j) ar apkalpošanu uz zemes saistīti drošības negadījumi; 
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k) ieinteresēto personu viedoklis par apkalpošanas uz zemes kvalitāti lidostās no personāla 

kompetences, vides, drošības un darbību koordinācijas viedokļa (kopīga lēmumu 

pieņemšana, pasākumi ārkārtas gadījumos, apmācība lidostas vidē, apakšuzņēmuma 

līgumu slēgšana); 

 

l) obligātie standarti apkalpošanas uz zemes uzņēmumiem; 

 

m) apmācības iezīmes; 

 

n) personāla pārcelšana un tās ietekme uz darbinieku aizsardzību; 

 

o) nodarbinātība un darba apstākļi apkalpošanas uz zemes sektorā.  

 

2. Komisija un dalībvalstis sadarbojas informācijas vākšanā 1. punktā minētā ziņojuma 

vajadzībām. 

 

3. Uz šā ziņojuma pamata Komisija var izlemt, vai ir nepieciešams pārskatīt šo regulu.  

 

IX nodaļa – Sociālā aizsardzība 

 

40. pants 

Sociālā aizsardzība 

 

Neskarot šīs regulas piemērošanu un ievērojot citus Savienības tiesību aktu noteikumus, dalībvalstis 

var veikt vajadzīgos pasākumus darbinieku tiesību aizsardzības nodrošināšanai.  

 

Dalībvalstis var piemērot jebkādus valstu pasākumus, kas paredzēti darbinieku tiesību aizsargāšanai 

gadījumā, kad tiek pārcelts personāls, ko darbā pieņēmis uz zemes sniegto pakalpojumu veicējs, ja 

šādi pasākumi ir saskaņā ar Savienības tiesībām un neskar šīs regulas efektivitāti.  
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X nodaļa – Lēmumu vai individuālu pasākumu pārsūdzēšana 

 

41. pants 

Pārsūdzības tiesības 

 

1. Dalībvalstis vai, attiecīgā gadījumā, lidostu vadības dienesti nodrošina, lai jebkurai personai, 

kam ir likumīgas intereses, būtu tiesības pārsūdzēt lēmumus vai individuālus pasākumus, kas 

pieņemti saskaņā ar 6. panta 2. punktu (Trešo personu apkalpošana uz zemes), 7.–10. pantu 

(Atlases procedūra), 13. pantu (Lidostas uz salām), 25. pantu (Apstiprināšanas procedūra), 

27. pantu (Piekļuve infrastruktūrai), 27.a pantu (Centralizēta infrastruktūra), 28. pantu (Maksa 

par apkalpošanu uz zemes saistībā ar infrastruktūru), 31. pantu (Profesionālās ētikas normas) 

un 32. pantu (Obligātie standarti). 

 

2. Pārsūdzību var iesniegt valsts tiesā vai citā valsts iestādē, kas nav lidostas vadības dienests un 

kas attiecīgā gadījumā ir neatkarīga no valsts iestādes, kura kontrolē lidostas vadības dienestu. 

Ja tā ir noteikts šajā regulā un ņemot vērā valstu noteikumus par tiesvedību, pārsūdzību 

iesniedz neatkarīgajai uzraudzības iestādei vai jebkurai citai kompetentai iestādei. 

 

XI nodaļa – Noteikumi par īstenošanas pilnvarām 

 

[42. pants svītrots] 
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43. pants 

Komiteju procedūra 

 

1. Komisijai palīdz komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 4. pantu Regulā (ES) Nr. 182/2011. Ja komitejas atzinums 

ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, šādu procedūru beidz bez rezultāta, ja atzinuma sniegšanai 

noteiktajā termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļi ar 

vienkāršu balsu vairākumu. 

 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. pantu Regulā (ES) Nr. 182/2011. Ja komitejas atzinums 

ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, šādu procedūru beidz bez rezultāta tad, ja atzinuma sniegšanai 

noteiktajā termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļi ar 

vienkāršu balsu vairākumu. Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem īstenošanas 

akta projektu, un tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa. 

 

XII nodaļa – Nobeiguma noteikumi 

 

44. pants 

Atcelšana 

 

Direktīva 96/67/EK tiek atcelta, sākot no šīs regulas piemērošanas dienas. 

 

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.  
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45. pants 

Pārejas noteikumi 

 

1. Pakalpojumu sniedzēji, kas atlasīti saskaņā ar Direktīvas 96/67/EK 11. pantu pirms šīs regulas 

piemērošanas dienas, joprojām ir pilnvaroti atbilstoši Direktīvā 96/67/EK paredzētajiem 

nosacījumiem, līdz beidzas sākotnēji plānotais atlases termiņš.  

 

2. Lidostās, kurās atbilstoši Direktīvas 96/67/EK 6. panta 2. punktam ir atlasīti tikai divi 

pakalpojumu sniedzēji katrā pakalpojumu kategorijā un kurās saskaņā ar šīs regulas 6. panta 

2. punktu ir jāatlasa ne mazāk kā trīs pakalpojumu sniedzēji, organizē atlases procedūru 

saskaņā ar šīs regulas 7.–10. pantu, lai ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs regulas piemērošanas 

dienas tiktu atlasīts un varētu sākt darbību trešais pakalpojumu sniedzējs. 

 

3. […] 

 

4. […] 

 

5. […] 

 

46. pants 

Stāšanās spēkā un piemērošana 

 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

 

Šo regulu piemēro no 20XX.XX.XX [30 mēneši pēc pieņemšanas dienas]. 
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.  

 

Briselē, 

 

 

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

_______________ 
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PIELIKUMA I PIELIKUMS 

 

UZ ZEMES SNIEGTO PAKALPOJUMU KATEGORIJU SARAKSTS 

 

1. Administrācija uz zemes un pārraudzība ietver šādas apakškategorijas: 

 

1.1. pārstāvību un sakaru pakalpojumus ar vietējām iestādēm vai citām struktūrām, norēķinus 

lidostas izmantotāja vārdā un biroja telpu nodrošināšanu tā pārstāvjiem; 

 

1.2. kravas kontroli, saziņu un telekomunikācijas; 

 

1.3. iekraušanas ierīču apstrādi, uzglabāšanu un pārvaldību; 

 

1.4. citus uzraudzīšanas pakalpojumus pirms lidojuma, lidojuma laikā un pēc tā, kā arī citus 

administratīvus pakalpojumus, ko lūdz lidostas izmantotājs. 

 

2. Pasažieru apkalpošana ietver jebkāda veida palīdzības sniegšanu – tostarp saskaņā ar 

attiecīgajiem ES tiesību aktiem par pasažieru tiesībām –, pasažieriem ielidojot, izlidojot, 

pārsēžoties vai caurbraucot, ieskaitot pasažieru biļešu un ceļošanas dokumentu pārbaudi, 

bagāžas reģistrāciju un tās nogādi šķirošanas vietā. 

 

3. Bagāžas apstrāde ietver bagāžas apstrādi šķirošanas vietā, šķirošanu, sagatavošanu 

izlidošanai, iekraušanu ierīcēs, ar kurām to paredzēts nogādāt no gaisa kuģa šķirošanas vietā 

un otrādi, un izkraušanu no tām, kā arī bagāžas transportēšanu no šķirošanas vietas uz 

saņemšanas vietu. 

 

4. Kravas un pasta apstrāde ietver šādas apakškategorijas: 
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4.1. attiecībā uz kravu – ienākošo un izejošo kravu, tostarp eksporta, tranzīta un importa fizisko 

apstrādi, attiecīgo dokumentu apstrādi, muitas procedūras un drošības procedūru veikšanu, par 

ko puses vienojušās vai ko nosaka apstākļi; 

 

4.2. attiecībā uz pastu – ienākošā un izejošā pasta fizisko apstrādi, saistīto dokumentu apstrādi, 

drošības procedūru veikšanu, par ko puses vienojušās vai ko nosaka apstākļi.  

 

5. Apkalpošana uz perona ietver šādas apakškategorijas: 

 

5.1. gaisa kuģu manevrēšanu uz zemes pēc ielidošanas un pirms izlidošanas; 

 

5.2. palīdzību gaisa kuģa novietošanā un vajadzīgo iekārtu nodrošināšanu; 

 

5.3. sakarus starp gaisa kuģi un pakalpojumu sniedzēju lidostas kontrolējamā teritorijā; 

 

5.4. gaisa kuģa piekraušanu un izkraušanu, ieskaitot tam vajadzīgo līdzekļu nodrošināšanu un 

darbināšanu, apkalpes un pasažieru pārvešanu starp gaisa kuģi un terminālu un bagāžas 

pārvešanu starp gaisa kuģi un terminālu, kā arī ratiņkrēslu, citu pārvietošanās palīgierīču vai 

palīdzības ierīču personām ar kustību traucējumiem iekraušanu un izkraušanu; 

 

5.5. motora iedarbināšanai vajadzīgo ierīču nodrošināšanu un darbināšanu; 

 

5.6. gaisa kuģa pārvietošanu pēc ielidošanas un pirms izlidošanas, kā arī tam vajadzīgo ierīču 

nodrošināšanu un darbināšanu; 

 

5.7. pārtikas un dzērienu transportēšanu, to iekraušanu gaisa kuģī un izkraušanu no tā.  
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6. Gaisa kuģu apkalpošana ietver šādas apakškategorijas: 

 

6.1. gaisa kuģa ārējo un iekšējo tīrīšanu, kā arī tualetes un ūdens sistēmas tīrīšanu; 

 

6.2.1. kabīnes atdzesēšanu un apsildīšanu; 

 

6.2.2. sniega un ledus noņemšanu un gaisa kuģa atledošanu; 

 

6.3. kabīnes apgādāšanu ar piemērotu kabīnes aprīkojumu un šā aprīkojuma uzglabāšanu.  

 

7. Nodrošināšana ar degvielu un eļļu ietver šādas apakškategorijas: 

 

7.1. degvielas iepildīšanas un izsūknēšanas darbību organizēšanu un veikšanu, ieskaitot degvielas 

uzglabāšanu – arī lidostas tuvumā – un degvielas piegāžu kvalitātes un kvantitātes kontroli; 

 

7.2. eļļas un citu šķidrumu uzpildīšanu. 

 

8. Gaisa kuģu tehniskā apkope ietver šādas apakškategorijas: 

 

8.1. parasto apkopi, ko veic pirms lidojuma; 

 

8.2. ārpuskārtas apkopi pēc lidostas izmantotāja pieprasījuma; 

 

8.3. rezerves daļu un piemērota aprīkojuma nodrošināšanu un pārvaldību 12; 

 

8.4. lūgumu pēc piemērotas novietošanas vietas un/vai vietas angārā un šādas vietas rezervēšanu.  

 

9. Lidojumu vadības un apkalpes pārvaldība ietver šādas apakškategorijas: 

                                                 
12 Tekstam tiks pievienots apsvērums, kurā tiks sīkāk paskaidrota saikne starp šo regulu un 

EASA sertificēšanas noteikumiem. 
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9.1. lidojuma sagatavošanu izlidošanas lidostā vai citā vietā; 

 

9.2. palīdzību lidojuma laikā, vajadzības gadījumā ieskaitot novirzīšanu; 

 

9.3. darbības pēc lidojuma; 

 

9.4. apkalpes pārvaldību. 

 

10. Virszemes transports ietver šādas apakškategorijas: 

 

10.1. apkalpes, pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumu organizēšanu un veikšanu starp 

vienas lidostas dažādiem termināliem, bet izņemot tādus pašus pārvadājumus starp gaisa kuģi 

un kādu citu vietu tās pašas lidostas robežās; 

 

10.2. īpašus pārvadājumus pēc lidostas izmantotāja pieprasījuma.  

 

11. Pārtikas piegādātāju pakalpojumi ietver šādas apakškategorijas: 

 

11.1. sadarbību ar piegādātājiem un administratīvo pārvaldi; 

 

11.2. pārtikas un dzērienu, kā arī to sagatavošanai vajadzīgā aprīkojuma uzglabāšanu; 

 

11.3. šāda aprīkojuma tīrīšanu; 

 

11.4. aprīkojuma, kā arī bāra un pārtikas piegāžu sagatavošanu un nosūtīšanu.  

 

_______________
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PIELIKUMA II PIELIKUMS 

 

APKALPOŠANAS UZ ZEMES KOORDINĒŠANA 

(saskaņā ar 30. panta 2. punkta b) apakšpunktu) 

 

Kopīgas lēmumu pieņemšanas (CDM) mehānismam ir jābūt šādās lidostās: 

 

– līdz XXX (piemērošanas diena) – visās lidostās, kurās gadā pirms minētā datuma ir bijuši 

vairāk nekā 45 miljoni pasažieru 13; 

 

– līdz XXX (5 gadi no piemērošanas dienas) – visās lidostās, kurās gadā pirms minētā datuma ir 

bijuši vairāk nekā 30 miljoni pasažieru 14; 

 

– līdz XXX (8 gadi no piemērošanas dienas) – visās lidostās, kurās gadā pirms minētā datuma ir 

bijuši vairāk nekā 20 miljoni pasažieru. 

 

 

_______________ 

                                                 
13 Informācijai – šis noteikums attiektos uz Hītrovas lidostu, Parīzes Šarla de Golla lidostu, 

Frankfurtes, Madrides un Amsterdamas lidostām. 
14 Informācijai – šis noteikums attiektos uz Hītrovas lidostu, Parīzes Šarla de Golla lidostu, 

Frankfurtes, Madrides un Amsterdamas lidostām, Fjumičīno lidostu, Londonas Getvikas 
lidostu un Minhenes lidostu. 


