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Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padome 2012. gada 29. oktobra sanāksmē panāca 

vispārēju pieeju par minēto priekšlikumu, kā izklāstīts pielikumā. 

 

UK darīja zināmu, ka nevar atbalstīt vispārējo pieeju šajā dokumentā izklāstītajā redakcijā, un 

Komisija par šo tekstu ir iesniegusi vispārēju atrunu. 
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I PIELIKUMS 

      2011/0391 (COD) 

Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 

par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Eiropas Savienības lidostās 

 

(Pārstrādāta redakcija) 

 

(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 tiesību 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, 

 

                                                 
1 OV C […], […], […] lpp. 
2 OV C […], […], […] lpp. 
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tā kā: 

 

(1) Padomes Regula (EEK) Nr. 95/93 (1993. gada 18. janvāris) par kopīgiem noteikumiem 

attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās 3 ir vairākkārt būtiski grozīta 4. Tā kā ir 

jāizdara papildu grozījumi, kā arī skaidrības labad minētā regula būtu jāpārstrādā. 

 

(2) Regula (EEK) Nr. 95/93 sniedza izšķirošu ieguldījumu aviācijas iekšējā tirgus īstenošanā un 

attiecību pilnveidošanā starp Savienību un tās dalībvalstīm un trešām valstīm, ar neitrāliem, 

pārredzamiem un nediskriminējošiem noteikumiem nodrošinot piekļuvi Savienības 

pārslogotajām lidostām. 

 

(3) Tomēr pastāv arvien lielāka nesamērība starp gaisa transporta sistēmas attīstību Eiropā un 

tādas noteiktas lidostu infrastruktūras pieejamību, kas apmierinātu šo pieprasījumu. Tādējādi 

pārslogoto lidostu skaits Savienībā pieaug. 

 

(4) Laika nišu piešķiršanas sistēma, kuru izveidoja 1993. gadā, nenodrošina laika nišu un attiecīgi 

arī lidostas kapacitātes optimālu piešķiršanu un to izmantošanu. Apstākļos, kad arvien pieaug 

lidostu noslogojums, bet jaunas nozīmīgas lidostu infrastruktūras attīstīšana ir ierobežota, 

laika nišas ir rets resurss. Tam, vai šādi resursi ir pieejami, ir izšķiroša nozīme gaisa 

pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā un faktiskas konkurences uzturēšanā. Šajā nolūkā laika 

nišu piešķiršana un izmantošana būtu jāpadara efektīvāka, ieviešot tirgus mehānismus, 

garantējot, ka neizmantotās laika nišas iespējami drīz pārredzamā veidā tiek nodotas 

ieinteresēto pārvadātāju rīcībā, kā arī pastiprinot sistēmas pamatprincipu ieviešanu ne vien 

nišu piešķiršanā un pārvaldīšanā, bet arī to izmantošanā. Tajā pašā laikā, lai gan vēsturiski 

piešķirtās nišas nodrošina stabilitāti lidojumu sarakstu ziņā, kas aviosabiedrībām vajadzīga, 

turpmākajā šīs regulas piemērošanas izvērtēšanas gaitā varētu paredzēt pakāpenisku citu 

tirgus mehānismu ieviešanu, tādu kā vēsturisko nišu atsaukšana un to izsolīšana. 

 

                                                 
3 OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp. 
4 Sk. I pielikumu. 
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(5) Tālab Savienības lidostās ir jāizdara izmaiņas laika nišu piešķiršanas sistēmā. 

 

(6) Laika nišu piešķiršanai pārslogotajās lidostās arī turpmāk būtu jāpamatojas uz neitrāliem, 

pārredzamiem un nediskriminējošiem noteikumiem. 

 

(7) Pašreizējā laika nišu piešķiršanas sistēma būtu jāpielāgo atbilstoši tam, kā attīstās tirgus 

mehānismi, kurus izmanto atsevišķās lidostās, lai nodotu laika nišas vai apmainītos ar tām. 

Komisija 2008. gada 30. aprīļa paziņojumā par to, kā tiek piemērota Regula (EK) Nr. 95/93 

par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās 5, apņēmās 

nākt klajā ar priekšlikumu gadījumā, ja izrādītos nepieciešams pārskatīt spēkā esošos tiesību 

aktus ar konkurenci saistītu vai citu iemeslu dēļ. 

 

(8) Pieredze liecina, ka laika nišu sekundārajai tirdzniecībai, t. i., darījumiem ar laika nišām, 

saņemot par to finansiālu vai cita veida kompensāciju, nav viendabīga un konsekventa tiesiskā 

regulējuma, kurš garantētu pārredzamību un konkurences uzturēšanu. Tālab laika nišu 

sekundārajai tirdzniecībai Savienībā ir jāizstrādā pienācīgs regulējums. 

 

(9) Informācijas pārredzamība ir objektīvas laika nišu piešķiršanas procedūras nodrošināšanas 

būtisks elements. Tādēļ ir jāpastiprina šī pārredzamība un jāņem vērā tehnoloģiskā attīstība.  

 

(10) Būtu jāparedz arī noteikumi, kas ļautu jaunienācējiem ienākt Savienības tirgū. Pieredze 

liecina, ka pašreizējam "jaunienācēja" definējumam nav izdevies pilnībā sekmēt konkurenci 

un ka tāpēc tas būtu pienācīgi jāgroza. Turklāt ir jācīnās pret ļaunprātīgu izmantošanu, 

ierobežojot iespēju uzņēmumam iegūt jaunienācēja statusu tad, ja kopā ar tā mātesuzņēmumu, 

tā filiālēm vai tā mātesuzņēmuma filiālēm šim uzņēmumam ir vairāk nekā 10 % no kopējā 

konkrētajā dienā konkrētajā lidostā piešķirto laika nišu skaita. Aviosabiedrība nebūtu 

jāuzskata par jaunienācēju arī tad, ja laika nišas, ko tā ieguvusi kā jaunienācējs, ir nodotas, lai 

atkal iegūtu jaunienācēja statusu. 

 

                                                 
5 COM(2008)227. 
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(11) Būtu jāatceļ prioritāte, ko piešķir aviosabiedrībām, kuras pieprasa laika nišu sēriju lidostā 

nepārtrauktiem regulāriem pasažieru pārvadājumiem starp minēto lidostu un reģionālo 

lidostu, sakarā ar to, ka uz šādu situāciju jau attiecas cita prioritāte – tā, kuru piešķir 

aviosabiedrībai, kas pieprasa laika nišu sēriju nepārtrauktiem regulāriem pasažieru 

pārvadājumiem starp divām Savienības lidostām. 

 

(12) Būtu arī jānovērš situācijas, kad pieejamo laika nišu trūkuma dēļ liberalizācijas labumi tiek 

izplatīti nevienmērīgi un rodas konkurences traucējumi. 

 

(13) Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanā sasniegtajiem rezultātiem ir svarīga nozīme laika nišu 

piešķiršanas procesā. Noteikumi par laika nišu piešķiršanu ir jāatjaunina, jo tas ir 

nepieciešams, nosakot darbības shēmas, atbilstīgi kurām lidostām, aeronavigācijas 

pakalpojumu sniedzējiem un gaisa telpas izmantotājiem tiek piemēroti uzraudzības un 

darbības uzlabošanas noteikumi, kā arī saistībā ar tīkla pārvaldības funkciju, kuras pamats ir 

Eiropas maršrutu tīkla ieviešana un centralizēta gaisa satiksmes pārvaldība. Tālab ir jāizveido 

pienācīgs satvars, kurā būtu paredzēts, ka tīkla pārvaldītājs, darbības izvērtēšanas iestāde un 

valsts uzraudzības iestādes var piedalīties lidostas kapacitātes un koordinācijas parametru 

noteikšanas procedūrā. Lai tīkls sekmīgāk reaģētu uz krīzes situācijām, būtu jāizveido jauna 

šim tīklam nozīmīgu lidostu kategorija. 

 

(14) Būtu labāk jāsaskaņo lidojuma plāni un laika nišas, lai labāk izmantotu lidostas kapacitāti un 

uzlabotu lidojumu precizitāti laikā. 

 

(15) Dalībvalstij, kas atbild par sarakstu koordinēto lidostu vai koordinēto lidostu, būtu 

jānodrošina tāda sarakstu koordinatora vai koordinatora iecelšana, par kura neitralitāti nebūtu 

jāšaubās. Šajā nolūkā būtu jāpastiprina koordinatoru nozīme. Tālab būtu jāparedz 

koordinatora juridiskā, organizatoriskā, lēmumu pieņemšanas un finanšu neatkarība attiecībā 

pret visām ieinteresētajām personām, dalībvalsti un šīs dalībvalsts pakārtotajām struktūrām. 

Lai koordinatora darbību neietekmētu cilvēkresursu, tehnisko vai finanšu resursu vai tehnisko 

zināšanu trūkums, dalībvalstīm būtu jānodrošina koordinatoram visi tie resursi, kas 

nepieciešami tā darbību sekmīgai izpildei. 
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(16) Aviosabiedrībām būtu jānosaka papildu pienākumi attiecībā uz informācijas nosūtīšanu 

koordinatoriem. Vajadzētu paredzēt papildu sankcijas gadījumā, ja informācija nav sniegta 

vai ja sniegtā informācija ir kļūdaina vai maldinoša. Ciktāl tas attiecas uz tīklā ietilpstošajām 

lidostām, aviosabiedrībām vajadzētu būt pienākumam sniegt ziņas par lidojuma nodomiem 

vai citu saistošu informāciju, ko pieprasa koordinators vai lidojumu sarakstu koordinators. 

 

(17) Savienībai būtu jāatvieglina koordinatoru un sarakstu koordinatoru sadarbība, lai starp tiem 

notiktu sekmīga paraugprakses apmaiņa nolūkā nonākt līdz tam, lai attiecīgā brīdī tiktu 

izveidots Eiropas koordinators. 

 

(18) Lidostai var piešķirt koordinētas lidostas statusu ar noteikumu, ka tiek ievēroti pārredzamības, 

neitralitātes un nediskriminēšanas principi, un ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem. 

 

(19) Lēmums par lidostas darbības koordinēšanu uz objektīvu kritēriju pamata būtu jāpieņem 

dalībvalstij, kas atbildīga par šo lidostu. Ņemot vērā rezultātus, kas sasniegti Eiropas vienotās 

gaisa telpas izveidē un tīkla pārvaldītāja funkciju izpildē, ir noderīgi tuvināt lidostas 

kapacitātes izvērtēšanas metodes nolūkā nodrošināt labāku Eiropas gaisa satiksmes 

pārvaldības tīkla darbību. 

 

(20) Ir jāparedz procedūra, saskaņā ar kuru dalībvalsts pieņem lēmumu mainīt koordinētas lidostas 

vai sarakstu koordinētas lidostas klasifikāciju, proti, koordinētai lidostai piešķirot sarakstu 

koordinētas lidostas statusu, savukārt sarakstu koordinētai lidostai – tās konkrētās 

klasifikācijas statusu atsaucot. 

 

(21) Laika nišu sērijas derīguma termiņam nebūtu jāpārsniedz tā sarakstu plānošanas perioda 

ilgums, uz kuru šī attiecīgā sērija ir piešķirta. Piešķirot laika nišu sērijas, pat ja ir runa par 

vēsturiski piešķirtajām laika nišām, prioritāte būtu jānosaka tikai tad, ja tās piešķir vai šo 

piešķiršanu apstiprina koordinators. 

 

(22) Jāpatur spēkā īpaši noteikumi, lai ierobežotos apstākļos nodrošinātu pietiekama vietējo gaisa 

pārvadājumu reisu skaita saglabāšanu uz attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu 

reģioniem, ja ir noteiktas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības. 
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(23) Tiktāl, ciktāl ar vidi saistītos aspektus var ņemt vērā koordinācijas parametros un reģionālos 

maršrutus var apkalpot, izpildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību pienākumus, 

gūtā pieredze neliecina, ka vietēja mēroga noteikumi ir lietderīgi. Turklāt nav iespējams 

izslēgt, ka šādu noteikumu piemērošana izraisītu diskriminācijas gadījumus laika nišu 

piešķiršanā. Tālab būtu jāierobežo iespēja piemērot vietējos noteikumus. Visi tehniskie, 

funkcionālie, darbības un vides ierobežojumi, kurus nosaka koordinators vai sarakstu 

koordinators, būtu jādefinē koordinācijas parametros. Iespēja piemērot vietējos noteikumus 

tiktu ierobežota, paredzot, ka vietējos noteikumus var pieņemt tikai par laika nišu 

izmantošanas pārraudzību un iespēju šajā regulā paredzētajos gadījumos samazināt laika nišu 

sēriju termiņu. Lidostas kapacitātes izmantošanas uzlabošanai, piešķirot laika nišas, būtu 

jāpastiprina šādi divi pamatprincipi: laika nišu sērijas definējums un vēsturiski piešķirto nišu 

aprēķins. Līdztekus tam būtu sekmīgāk jāregulē aviosabiedrībām pieļautais elastīgums, lai 

izvairītos no neatbilstībām šīs regulas piemērošanā dažādās dalībvalstīs. Tālab būtu jāaicina 

labāk izmantot lidostas kapacitāti. 

 

(24) Lai aviosabiedrības varētu pielāgoties steidzamu ārkārtas situāciju apstākļos, tādos kā gaisa 

satiksmes apjoma krasa samazināšanās vai ekonomikas krīze, kas iedragā aviosabiedrību 

darbību lielā daļā saraksta perioda, būtu jāļauj Komisijai pieņemt steidzamus pasākumus 

nolūkā nodrošināt koordinētajās lidostās pieņemamo pasākumu konsekvenci. Šie pasākumi 

ļaus aviosabiedrībām saglabāt prioritāti to pašu sēriju piešķiršanā nākamajā saraksta periodā 

pat tad, ja nav sasniegts 85 % izmantošanas rādītājs. 

 

(25) Būtu divējādi jāpastiprina koordinācijas komitejas nozīme. Pirmkārt, sekot komitejas 

sanāksmēm būtu jāaicina tīkla pārvaldītājs, darbības izvērtēšanas iestāde un valsts 

uzraudzības iestāde. Otrkārt, līdztekus citiem uzdevumiem koordinācijas komiteja varētu 

sagatavot priekšlikumus vai sniegt padomus koordinatoram un/vai dalībvalstīm par visiem 

jautājumiem, kas attiecas uz lidostas kapacitāti, jo īpaši saistībā ar Eiropas vienotās gaisa 

telpas īstenošanu un Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla darbību. Komitejai vajadzētu 

arī spēt sniegt atzinumus darbības izvērtēšanas iestādei un valsts uzraudzības iestādei par 

saikni starp koordinācijas parametriem un galvenajiem darbības rādītājiem, kas ieteikti 

aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem. 
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(26) Pieredze liecina, ka nozīmīgs skaits laika nišu tiek nodotas atpakaļ laika nišu kopējā fondā 

pārāk vēlu, lai būtu iespējama to lietderīga pārdalīšana. Tālab lidostas vadības dienests būtu 

jāaicina izmantot lidostas maksu sistēmu, lai šāda veida praksi novērstu. Tomēr, izmantojot šo 

mehānismu, lidostas vadības dienestam nebūtu jāliek šķēršļi aviosabiedrību ienākšanai tirgū 

vai pakalpojumu attīstīšanai. 

 

(27) Ir vēlams, lai trešo valstu attieksme pret Savienības aviosabiedrībām būtu vienlīdzīga. 

 

(28) Šīs regulas noteikumu piemērošana nedrīkstētu skart Līguma par Eiropas Savienības darbību 

(LESD) konkurences noteikumus, it īpaši tā 101., 102. un 106. pantu. 

 

(29) […] 6 

 

(30) Lai paredzētu metodes, kā sagatavojama kapacitātes un pieprasījuma analīze, Komisijai 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu būtu jādeleģē pilnvaras 

pieņemt aktus attiecībā uz [saturu un darbības jomu]. Ir sevišķi svarīgi, lai Komisija, veicot 

priekšdarbus, veiktu pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī. 

 

(31) Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu jāgādā par to, lai attiecīgie 

dokumenti savlaicīgi un pienācīgā veidā tajā pašā laikā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un 

Padomei. 

 

                                                 
6 Attiecībā uz to, kā regulā atainot Gibraltāra jautājumu, tiek gaidīts Spānijas un Apvienotās 

Karalistes diskusiju iznākums. 
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(32) Lai nodrošinātu vienādus priekšnosacījumus šīs regulas izpildei, Komisijai būtu jāpiešķir 

īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 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 7. 

 

(33) Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto, pieņemot īstenošanas aktus saistībā ar Eiropas 

koordinatora izveidi, sakarā ar paraugu koordinatora un sarakstu koordinatora darbības gada 

pārskatam, kā arī lēmumu par to, ka vienai vai vairākām dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi 

kādas trešās valsts diskriminējošās attieksmes novēršanai pret Savienības aviosabiedrībām. 

 

(34) Atbilstoši pamatotos gadījumos, kas saistīti ar nepieciešamību nodrošināt vēsturisko nišu 

nepārtrauktību un kad tas steidzami nepieciešams, Komisijai saskaņā ar pārbaudes procedūru 

vajadzētu pieņemt tūlītēji piemērojamus īstenošanas aktus. 

 

(35) Šī regula būtu jāpārskata pēc noteikta darbības perioda, lai izvērtētu, kā tā darbojas. 

 

(36) Tā kā šīs regulas mērķi – respektīvi, panākt Eiropas Savienības tiesību aktu viendabīgāku 

piemērošanu laika nišu jomā, – dalībvalstis nevar pietiekamā veidā sasniegt gaisa transporta 

starptautiskā rakstura dēļ, bet tos var sekmīgāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 

pieņemt pasākumus atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā piesauktajam 

subsidiaritātes principam. Atbilstoši tajā pašā pantā minētajam proporcionalitātes principam 

ar šo regulu netiek pārsniegts tas, kas nepieciešams minēto mērķu sasniegšanai, 

 

                                                 
7 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

 

Darbības joma un definīcijas 
 

1. pants 

 

Darbības joma 

 

1. Šī regula attiecas uz Savienības lidostām. 

 

2. […] 8 

 

2. pants 

 

Definīcijas 

 

Šajā regulā: 

 

1) "laika niša" ir koordinatora atbilstīgi šai regulai izdota atļauja lietot visu to lidostas 

infrastruktūru, kas vajadzīga gaisa pārvadājumu reisu atlidošanai vai izlidošanai, kuri 

koordinētajā lidostā tiek veikti konkrētajā dienā un laikā, kā to iedala koordinators atbilstīgi 

šai regulai; 

 

                                                 
8 Attiecībā uz to, kā regulā atainot Gibraltāra jautājumu, tiek gaidīts Spānijas un Apvienotās 

Karalistes diskusiju iznākums. 
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2) "jaunienācējs" ir: 

 

a) aviosabiedrība, kas kā daļu no laika nišu sērijas pieprasa laika nišu lidostā jebkurā 

dienā, ja pēc aviosabiedrības pieprasījuma pieņemšanas tai kopumā šajā lidostā šajā 

dienā būtu piešķirts mazāk par piecām laika nišām; vai 

 

b) aviosabiedrība, kas pieprasa laika nišu sēriju nepārtrauktiem regulāriem pasažieru 

pārvadājumiem starp divām Savienības lidostām, ja iepriekš minētos nepārtrauktos 

regulāros pasažieru pārvadājumus starp minētajām lidostām šajā dienā veic ne vairāk kā 

divas citas aviosabiedrības un ja pēc aviosabiedrības pieprasījuma pieņemšanas tai šajā 

lidostā šajā dienā šiem nepārtrauktajiem pārvadājumiem tomēr būtu piešķirts mazāk par 

deviņām laika nišām. 

 

Aviosabiedrību, kuras rīcībā kopīgi ar tās mātesuzņēmumu, tās filiālēm vai tās mātesuzņēmuma 

filiālēm ir vairāk nekā 10 % no visām laika nišām, kas attiecīgajā dienā piešķirtas konkrētajā 

lidostā, neuzskata par jaunienācēju šajā lidostā; 

 

[…] (pārcelts uz 10.a panta 2.a punktu) 

 

3) "saraksta periods" ir vai nu vasaras, vai ziemas sezona, ko izmanto aviosabiedrību reisu 

sarakstos saskaņā ar pamatnostādnēm, kuras gaisa transporta nozarē izstrādātas pasaules 

mērogā; 

 

4) "Savienības aviosabiedrība" ir jebkura aviosabiedrība ar spēkā esošu darbības licenci, ko 

izsniegusi kāda dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1008/2008 (2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu 

pakalpojumu sniegšanai Kopienā 9; 

 

4.a) "kompetentās licencētājas iestādes" ir tās iestādes, kas definētas 2. panta 2. punktā Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 (2008. gada 24. septembris) par 

kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā; 

                                                 
9 OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp. 
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5) "aviosabiedrība" ir gaisa satiksmes uzņēmums ar spēkā esošu darbības licenci vai tai 

līdzvērtīgu licenci vēlākais 15. janvārī turpmākajai vasaras sezonai vai 15. augustā 

turpmākajai ziemas sezonai; un 

 

- 6., 9., 10., 11. un 13. pantā aviosabiedrības definīcijā iekļauj uzņēmējdarbības aviācijas 

gaisa kuģu ekspluatantus; 

 

- 5., 7., 17. un 18. pantā aviosabiedrības definīcijā iekļauj visus civilās aviācijas gaisa 

kuģu ekspluatantus; 

 

6) "aviosabiedrību grupa" ir divas vai vairākas aviosabiedrības, kuras kopā veic kopīgu 

apkalpošanu, franšīzes operācijas vai kodu koplietošanu konkrētas gaisa satiksmes līnijas 

apkalpošanai; 

 

7) "aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs" ir ikviens aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 549/2004 (2004. gada 10. marts), ar ko 

nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai, 10 2. panta 5. punkta nozīmē; 

 

8) "apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzējs" ir ikviens pakalpojumu sniedzējs, kas 

nodrošina apkalpošanu uz zemes, Regulas Nr. […] (par apkalpošanas uz zemes 

pakalpojumiem) […]. panta nozīmē; vai ikviens lidostas izmantotājs Regulas Nr. […] (par 

apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem) […]. panta nozīmē, kas sniedz pašpakalpojumus 

Regulas Nr. […] (par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem) […]. panta nozīmē; 

 

9) […]; 

 

                                                 
10 OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp. 
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10) "sarakstu koordinēta lidosta" ir lidosta, kur iespējama pārslogotība dažos dienas, nedēļas vai 

gada posmos, ko iespējams atrisināt, aviosabiedrībām brīvprātīgi sadarbojoties savā starpā, un 

kur ir iecelts sarakstu koordinators, lai veicinātu to aviosabiedrību darbību, kuras veic 

pārvadājumus vai plāno tos veikt šajā lidostā; 

 

11) "koordinēta lidosta" ir ikviena lidosta, kur gaisa pārvadājumu reisu atlidošanas vai izlidošanas 

nolūkā aviosabiedrībai vai jebkuram citam gaisa kuģa ekspluatantam jāsaņem laika niša no 

koordinatora, izņemot valsts lidojumus, ārkārtas situācijas un humānās palīdzības lidojumus;  

 

12) "lidostas vadības dienests" ir dienests, kam saskaņā ar Savienības un/vai valsts tiesību aktiem, 

noteikumiem vai līgumiem ir noteikts uzdevums apvienojumā ar citām darbībām vai bez tām 

vadīt un pārvaldīt lidostas infrastruktūru, kā arī koordinēt un uzraudzīt attiecīgās lidostas 

dažādo operatoru darbību; 

 

13) "laika nišu sērija" ir vismaz 5 laika nišas saraksta periodā, kas secīgām nedēļām pieprasītas 

nedēļas vienas un tās pašas dienas vienā un tajā pašā laikā un kuras koordinators piešķīris uz 

šā pamata vai, ja tas nav iespējams, kas piešķirtas aptuveni tajā pašā laikā; 

 

14) "uzņēmējdarbības aviācija" ir tā vispārējas nozīmes aviācijas nozare, kura attiecas uz gaisa 

kuģu ekspluatāciju vai lietošanu, ko veic uzņēmumi pasažieru vai kravu pārvadāšanai kā 

atbalstu uzņēmējdarbības veikšanai, ja gaisa kuģi kopumā netiek publiski iznomāti un tos 

pilotē privātpersonas, kurām ir vismaz derīga komerciālās aviācijas pilota licence ar 

instrumentu klasi; 
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15) "koordinācijas parametri" ir visa kapacitāte darbības izteiksmē, kas pieejama laika nišu 

sadalei vai sarakstu koordinācijai lidostā katra saraksta perioda laikā, un darbības noteikumi 

par kapacitātes izmantošanu, kas atspoguļo visus tehniskos, darbības un vides faktorus, 

tostarp izņēmuma gadījumos, kas ietekmē lidostas infrastruktūras un tās dažādo apakšsistēmu 

darbību; 

 

16) "lidojuma plāns" ir detalizēta informācija, ko gaisa satiksmes pakalpojumu vienības saņem 

par paredzamo gaisa kuģa lidojumu vai lidojuma posmu; 

 

17) "regulāri gaisa pārvadājumi" ir lidojumu sērija, kam ir Regulas (EK) Nr. 1008/2008 2. panta 

16. punkta definētās pazīmes; 

 

18) "plānots neregulārs gaisa pārvadājums" ir lidojumu sērija, kas nav regulārs gaisa pārvadājums 

bet kas darbojas tik regulāri vai bieži, ka tomēr ir skaidrs, ka tas veido sistemātisku sēriju, pat 

ja šie lidojumi ne vienmēr apkalpo vienu un to pašu maršrutu 11; 

 

19) "tīkla pārvaldītājs" ir struktūra, kas izveidota saskaņā ar 6. panta 6. punktu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 551/2004 (2004. gada 10. marts) par gaisa telpas 

organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā 12; 

 

20) "darbības izvērtēšanas iestāde" ir struktūra, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 549/2004 11. panta 2. punktu; 

 

21) "valsts uzraudzības iestāde" ir dalībvalstu izraudzīta vai izveidota struktūra vai struktūras 

valsts iestādes funkcijas pildīšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 549/2004 4. pantu. 

 

                                                 
11 Tiks iekļauts apsvērums, kurā būs paskaidrots, ka definīcijā ir ietverta "uzņēmējdarbības 

aviācija": "Neregulāri gaisa pārvadājumi veicina reģionālo kohēziju un konkurētspēju. Ja 
uzņēmumi ir regulāri izmantojuši laika nišas šādiem pārvadījumiem lidostā, kas ietilpst šīs 
regulas darbības jomā, pat ja šīs laika nišas ne vienmēr tiek izmantotas vieniem un tiem 
pašiem maršrutiem, prioritāti vajadzētu piešķirt pieprasījumiem turpināt izmantot šīs laika 
nišas." 

12 OV L 96, 31.3.2004., 20. lpp. 
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Lidostu klasificēšana 
 

3. pants 

 

Lidostas koordinēšanas vai sarakstu koordinēšanas nosacījumi 

 

1. Dalībvalstīm nav pienākuma klasificēt lidostu kā sarakstu koordinētu lidostu vai koordinētu 

lidostu, ja vien to neparedz šis pants. Dalībvalstis klasificē lidostu kā koordinētu lidostu tikai 

atbilstoši 3. līdz 3.c punkta noteikumiem. 

 

2. Dalībvalsts tomēr var paredzēt sarakstu koordinētas lidostas statusa piešķiršanu jebkurai 

lidostai ar noteikumu, ka tiek ievēroti pārredzamības, neitralitātes un nediskriminēšanas 

principi. 

 

3. Atbildīgā dalībvalsts nodrošina, ka lidostā bez klasifikācijas statusa vai sarakstu koordinētajā 

lidostā tās vadības dienests vai jebkura cita kompetentā iestāde veic vispusīgu kapacitātes un 

pieprasījuma analīzi, kad dalībvalsts uzskata to par vajadzīgu vai viena gada laikā: 

 

i) pēc rakstiska pieprasījuma no aviosabiedrībām, kas pārstāv vairāk nekā pusi no gaisa 

satiksmes pakalpojumiem lidostā, vai no lidostas vadības dienesta, ja viens vai otrs 

uzskata, ka kapacitāte ir nepietiekama faktisko vai plānoto pakalpojumu sniegšanai 

konkrētos periodos; vai 

 

ii) pēc Komisijas pieprasījuma, jo īpaši tad, ja jaunienācēji saskaras ar nopietnām 

problēmām nolaišanās un pacelšanās iespēju nodrošināšanā minētajā lidostā vai ja tīkla 

pārvaldītājs pamato, ka tas ir nepieciešams konsekvences nodrošināšanai starp lidostas 

darbības plānu un tīkla darbības plānu atbilstoši 6. panta 7. punktam Komisijas Regulā 

(ES) Nr. 677/2011 (2011. gada 7. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa 

satiksmes pārvaldības (ATM) tīkla funkciju īstenošanai 13. 

 

                                                 
13 OV L 185, 15.7.2011., 1. lpp. 
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3.a Šajā analīzē nosaka ikvienu kapacitātes nepietiekamību, ņemot vērā ar vidi saistītus 

ierobežojumus attiecīgajā lidostā. Šajā analīzē apsver iespējas novērst minēto nepietiekamību 

ar jaunas vai pārveidotas infrastruktūras, darbības izmaiņu vai cita veida izmaiņu palīdzību, 

un termiņu, kas paredzēts šo problēmu atrisināšanai. 

 

3.b Šīs analīzes pamatā ir pamatnostādnes 14, ko ar īstenošanas aktiem nosaka Komisija. 

Pamatnostādnes attiecas tikai uz datu un instrumentu kategorijām, kas ir jāizmanto, un tajās 

ņem vērā dažādas plānošanas vajadzības attiecībā uz īpašajiem gadījumiem, kas minēti 

7. punktā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā paredzēto 

pārbaudes procedūru. 

 

Līdz brīdim, kad stājas spēkā šajā punktā minētais akts, analīzi balsta uz vispāratzītām 

metodēm. 

 

3.c Dalībvalsts nodrošina, ka šo analīzi atjaunina, ja tiek piemērots 6. punkts, ja ir izmaiņas 

lidostā, kas būtiski ietekmē tās kapacitāti un šīs kapacitātes izmantošanu, vai vajadzības 

gadījumā pēc koordinācijas komitejas pieprasījuma. Kā analīzi, tā arī izmantoto metodi dara 

pieejamu pusēm, kuras pieprasījušas analīzes veikšanu, un arī citām ieinteresētajām pusēm 

pēc to pieprasījuma. Par analīzes rezultātiem vienlaicīgi paziņo arī Komisijai. 

 

4. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, dalībvalsts par situāciju ar kapacitāti lidostā apspriežas 

ar lidostas vadības dienestu, aviosabiedrībām, kuras regulāri lieto lidostu, tās pārstāvošajām 

organizācijām, vispārējas nozīmes aviācijas pārstāvjiem, kas regulāri lieto lidostu, gaisa 

satiksmes vadības iestādēm un attiecīgos gadījumos sarakstu koordinatoru. 

 

5. […] (pārcelts uz 3. panta 10.a punktu). 

 

                                                 
14 Tiks iekļauts apsvērums, lai precizētu, ka pamatnostādnes nav saistoši tiesību akti. 
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6. Pamatojoties uz 3. punktā minēto analīzi, ja problēmas ar kapacitāti rodas vismaz vienā 

saraksta periodā, dalībvalsts nodrošina, ka lidosta attiecīgajos periodos ir klasificēta kā 

koordinēta lidosta tikai tad, ja: 

 

a) nepietiekamība ir tik nopietna, ka nav iespējams izvairīties no ievērojamiem 

kavējumiem konkrētajā lidostā, un/vai nav tik pietiekamas kapacitātes, kā noteikts 

saskaņā ar 3.a punktu, lai apmierinātu faktisko vai plānoto pieprasījumu, un 

 

b) nav iespējams atrisināt šīs problēmas īstermiņā 15. 

 

7. Atkāpjoties no 6. punkta, dalībvalstis izņēmuma situācijās, piemēram, īpašos gadījumos 

lidostu uz attiecīgu laikposmu var klasificēt kā koordinētu lidostu. Šis laikposms var būt īsāks 

nekā sarakstu periods. 

 

7.a Atkāpjoties no 3., 4., 6. un 10.a. punkta, jebkura dalībvalsts vai arī dalībvalsts izraudzīta 

struktūra ārkārtas situācijās var klasificēt kā koordinētas lidostas tās lidostas, kuras tiek 

ietekmētas, uz attiecīgu laikposmu, kas var būt īsāks nekā saraksta periods. Dalībvalstis 

nodrošina, lai šādas koordinācijas procedūras būtu pārredzamas un nebūtu diskriminējošas. 

 

8. Ja, atkārtoti izanalizējot kapacitāti un pieprasījumu koordinētā lidostā vai sarakstu koordinētā 

lidostā, izrādās, ka attiecīgajā lidostā ir izdevies izveidot tādu kapacitāti, kura ir pietiekama, 

lai atbilstu faktiskajai vai paredzētajai lidojumu kustībai, dalībvalsts pēc apspriešanās ar 

4. punktā minētajām struktūrām var mainīt lidostas klasifikāciju, to klasificējot par sarakstu 

koordinētu lidostu vai lidostu bez īpaša statusa. 

 

9. […] 

                                                 
15 Prezidentvalsts ierosina šādu apsvērumu, lai risinātu vajadzību pēc lidostas koordinācijas pēc 

tam, kad sarakstu koordinācija ir bijusi neveiksmīga: "Neveiksmīgi mēģinājumi atrisināt 
problēmas ar kapacitāti sarakstu koordinētās lidostās, veicot brīvprātīgus grozījumus 
sarakstos, jo īpaši sakarā ar aviosabiedrību neapmierinošu sadarbību, būtu jāuzskata par 
vienu no pamatojumiem, lai šādai lidostai piešķirtu koordinētas lidostas statusu." 
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10. Ja tiek pieņemts lēmums atbilstīgi 6. vai 8. punktam, dalībvalsts to paziņo 4. punktā 

minētajām struktūrām un lidostas koordinatoram vai saraksta koordinatoram vēlākais 1. aprīlī, 

ja runa ir par turpmāko ziemas saraksta periodu, vai vēlākais 1. septembrī, ja runa ir par 

turpmāko vasaras saraksta periodu. 

 

10.a Pēc tam, kad Komisija ir lūgusi tīkla pārvaldītāja atzinumu, tā var sniegt dalībvalstīm 

ieteikumus par to, kā saistībā ar tīkla darbības vajadzībām tiek noteikta kapacitāte. (pārcelts 

no 3. panta 5. punkta) 

 

 

4. pants 

 

Koordinācijas parametri 

 

1. 16 Atbildīgā dalībvalsts divas reizes gadā nodrošina savlaicīgu koordinācijas parametru 17 

noteikšanu koordinētajās lidostās un – ja dalībvalsts to uzskata par nepieciešamu – sarakstu 

koordinētajās lidostās, tajā pat laikā ņemot vērā visus attiecīgos tehniskos, darbības un vides 

ierobežojumus, kā arī visas ar tiem saistītās izmaiņas. Attiecībā uz koordinētām lidostām un 

sarakstu koordinētajām lidostām šos ierobežojumus paziņo Komisijai vismaz tad, ja kopš 

iepriekšējās kapacitātes un pieprasījuma analīzes ir notikušas būtiskas izmaiņas. 

 

 Lai izskatītu šos ierobežojumus un nāktu klajā ar ieteikumiem, Komisijai var palīdzēt tīkla 

pārvaldītājs. 

 

                                                 
16 Tiks iekļauts šāds apsvērums: "Komisija saskaņā ar šīs regulas 3. un 4. pantu varētu dot 

dalībvalstīm ieteikumus. Šos ieteikumus nekādā gadījumā neuzskata par dalībvalstīm 
saistošiem." 

17 Svītrotais teksts, kurā norādīts, ka koordinācijas parametru noteikšana ietvers arī "attiecīgu 
koordinācijas laika intervālu" noteikšanu, tiks paskaidrots apsvērumā. 
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 Koordinācijas parametru noteikšanu pamato uz objektīvas analīzes datiem par gaisa satiksmes 

noregulēšanas iespējām, ņemot vērā dažādus satiksmes veidus šajā lidostā, gaisa telpas 

pārslogotību, kas varētu rasties koordinācijas perioda laikā, un situāciju ar kapacitāti. 

 

2. Attiecībā uz koordinētajām lidostām parametru noteikšanu un izmantotās metodes, kā arī 

visas ar tām saistītās izmaiņas sīki apspriež koordinācijas komitejā ar mērķi līdz optimālajam 

līmenim palielināt kapacitāti un sadalei pieejamo laika nišu skaitu, pirms tiek pieņemts 

galīgais lēmums par koordinācijas parametriem. Pēc pieprasījuma ieinteresētajām pusēm dara 

pieejamus visus attiecīgos dokumentus. 

 

3. Koordinācijas parametru noteikšana neietekmē prasību nodrošināt laika nišu piešķiršanas 

pārredzamību, neitralitāti un nediskriminējošo raksturu. 

 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka koordinācijas parametrus savlaicīgi paziņo koordinatoram un 

sarakstu koordinatoram, pirms tiek veikta sākotnējā laika nišu iesniegšana, lai tos ņemtu vērā 

konferencēs par lidojumu sarakstiem.  

 

5. […] 

 

5. pants 

 

Sarakstu koordinators un koordinators 

 

1. Dalībvalsts, kas atbildīga par sarakstu koordinēto lidostu vai koordinēto lidostu, nodrošina 

kvalificētas fiziskas vai juridiskas personas iecelšanu par sarakstu koordinatoru vai 

koordinatoru, iepriekš apspriežoties ar aviosabiedrībām, kas regulāri lieto lidostu, tās 

pārstāvošajām organizācijām, lidostas vadības dienestu un koordinācijas komiteju, ja tāda 

pastāv. Vienu un to pašu sarakstu koordinatoru vai koordinatoru var iecelt vairāk nekā vienai 

lidostai. 
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2. Dalībvalstis sekmē ciešu sadarbību starp koordinatoriem un sarakstu koordinatoriem, lai 

Savienības līmenī izstrādātu kopīgus projektus, jo īpaši attiecībā uz koordinatoru izmantoto 

dažādo datorsistēmu sadarbspēju, kopīgas datu bāzes izveidi un vienotu pieeju 

aviosabiedrībām sniegto pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā. 

 

2.a Komisija veicina ciešu sadarbību starp koordinatoriem un sarakstu koordinatoriem, lai 

Savienības līmenī izstrādātu kopīgus projektus, un apspriežas ar dalībvalstīm par gūtajiem 

panākumiem saskaņā ar 16. panta 4. punktu. 

 

3. Dalībvalsts, kas atbildīga par sarakstu koordinēto lidostu vai koordinēto lidostu, nodrošina, 

ka: 

 

a) koordinators un sarakstu koordinators 18 saskaņā ar šīs regulas noteikumiem darbojas 

neatkarīgi, neitrāli, nediskriminējoši un pārredzami; 

 

b) koordinators, pildot savas galvenās koordinēšanas funkcijas saskaņā ar šo regulu 

pieņem lēmumus juridiskā, funkcionālā un organizatoriskā ziņā neatkarīgi no jebkuras 

konkrētas ieinteresētās puses, kā arī no dalībvalsts un tās valsts jurisdikcijā esošām 

struktūrām, kuras kontrole šajā ziņā attiecas tikai uz to, lai uzraudzītu koordinatora 

darbību finansējumu un likumību; 

 

i) tādējādi juridiskās neatkarības rezultātā koordinatora pamatfunkcijas var piešķirt 

vienīgi fiziskai vai juridiskai personai, kas tajā pašā laikā nesniedz pakalpojumus 

lidostā, nav lidostas vadības struktūra, nav aviosabiedrība, kas apkalpo 

savienojumus lidostā, un nav iesaistīta tās organizatoriskajā struktūrā, un 

 

                                                 
18 Sarakstu koordinatora funkcionālo neatkarību var sīkāk precizēt apsvērumā. 
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ii) neatkarību par tā lēmumiem attiecībā uz tā pamatfunkcijām un tā iekšējo 

organizāciju balsta tajā, ka tas nesaņem norādījumus no dalībvalsts, lidostas 

vadības dienesta, pakalpojumu sniedzējiem, kas tur darbojas, vai aviosabiedrībām; 

 

c) koordinatora darbību finansēšanas sistēma ir tāda, kas garantē koordinatora neatkarīgu 

statusu. Sarakstu koordinatora darbību finansēšanas sistēma nerada pretrunas ar sarakstu 

koordinatora pienākumiem, kas izklāstīti šā panta 3. punkta a) apakšpunktā. 

 

d) […..] 

 

3.a Finansējumu, kas paredzēts c) apakšpunktā, aviosabiedrības, kas darbojas koordinētajās un 

sarakstu koordinētajās lidostās, un attiecīgais lidostas vadības dienests kopīgi nodrošina tā, lai 

tiktu garantēts pārredzams un nediskriminējošs finansiālā sloga sadalījums starp tiem un lai 

nebūtu tā, ka finansējums lielā mērā ir atkarīgs no vienas puses. Maksu iekasēšanas sistēma ir 

saistīta ar to pakalpojumu kopējām izmaksām, kurus sniedz koordinators vai sarakstu 

koordinators. 19 

 

Dalībvalstis var uzticēt lidostas vadības dienestam vai citai dalībvalsts izraudzītai 

organizācijai iekasēt aviosabiedrību devumu koordinatora vai sarakstu koordinatora 

finansējumā.  

 

Dalībvalstis gādā par to, lai koordinatora un sarakstu koordinatora rīcībā būtu pietiekami 

finansiālie resursi, cilvēkresursi, tehniskie un materiālie resursi un tehniskās zināšanas. 

 

                                                 
19 Tiks iekļauts apsvērums, kam pamatā būs šāds formulējums: "Ja koordinators tiek iecelts 

vairākām vienas dalībvalsts lidostām, tad attiecīgā dalībvalsts var izlemt, ka katrai 
aviosabiedrībai iemaksas būtu jāveic tikai vienreiz, pat ja tā tajā pašā dalībvalstī izmanto 
vairākas lidostas." 
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4. Sarakstu koordinators un koordinators saskaņā ar Savienības tiesību aktiem piedalās 

aviosabiedrību starptautiska un Savienības līmeņa konferencēs par lidojumu sarakstiem. 

 

5. Sarakstu koordinators sniedz padomus aviosabiedrībām un iesaka alternatīvus ielidošanas 

un/vai izlidošanas laikus, ja ir ticams, ka varētu rasties pārslogotība. 

 

6. Koordinators ir vienīgā persona, kas atbild par laika nišu sadali. Viņš piešķir laika nišas 

atbilstoši šīs regulas noteikumiem un rūpējas, lai ārkārtas situācijas gadījumā laika nišas 

varētu tikt piešķirtas arī ārpus darbalaika. 

 

7. Sarakstu koordinators pārrauga aviosabiedrību veikto lidojumu atbilstību sarakstiem, kas ir 

ieteikti šīm sabiedrībām. 

 

Koordinators pārrauga aviosabiedrību veikto lidojumu atbilstību laika nišām, kas ir piešķirtas 

tām. Šīs atbilstības pārbaudes veic sadarbībā ar lidostas vadības dienestu, gaisa satiksmes 

vadības iestādēm un tīkla pārvaldītāju, un tajās ņem vērā laiku un citus būtiskus parametrus, 

kas attiecas uz konkrēto lidostu. 

 

Visi sarakstu koordinatori un koordinatori sadarbojas, lai atklātu pretrunas sarakstos un 

skubinātu gaisa pārvadātājus tās novērst. 

 

8. Koordinatora un sarakstu koordinatora funkciju izpildi, kā arī tā finanšu resursu izlietojumu 

var pēc dalībvalsts iniciatīvas pārbaudīt attiecībā uz kārtējo gadu un pieciem iepriekšējiem 

gadiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Pārbaudes var attiekties arī uz iepriekšējiem 

koordinatoriem vai sarakstu koordinatoriem. Koordinators un sarakstu koordinators iesniedz 

visus šādām pārbaudēm pieprasītos dokumentus, pierādījumus un informāciju. 
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6. pants 

 

Koordinācijas un sarakstu koordinācijas darbību pārredzamība 

 

1. Katra saraksta perioda beigās koordinators un, ja dalībvalsts to uzskata par vajadzīgu, sarakstu 

koordinators iesniedz attiecīgajām dalībvalstīm un Komisijai darbības pārskatu, kurā izklāstīta 

vispārējā situācija laika nišu piešķiršanas un/vai sarakstu koordinācijas jomā; ziņojumā 

izskata jo īpaši 9. panta 5. punkta un 13. un 18. panta piemērošanu, kā arī visas sūdzības par 

9., 10. un 10.a panta piemērošanu, kas iesniegtas koordinācijas komitejai, un veiktos 

pasākumus, lai tās atrisinātu. Pārskatā iekļauj arī rezultātus, kas gūti pēdējā ikgadējā aptaujā, 

kas veikta starp ieinteresētajām personām par koordinatora vai sarakstu koordinatora 

piedāvāto pakalpojumu kvalitāti 20. Pārskatu pēc pieprasījuma paziņo ieinteresētajām pusēm, 

kā minēts 3. panta 4. punktā.  

 

2. Komisija var pieņemt pamatnostādnes 1. punktā minētajam darbības pārskatam, kā arī 

aptaujai. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

 

3. Koordinators uztur atjauninātu elektronisko datu bāzi, kurai piekļuve ir bez maksas un kurā 

iekļauj šādu informāciju: 

 

a) laika nišu piešķiršanas vēsturi hronoloģiskā secībā par visām aviosabiedrībām, kas 

izmanto šo lidostu; 

 

b) aviosabiedrību pieprasītās laika nišas hronoloģiskā secībā par visām aviosabiedrībām; 

 

                                                 
20 Apsvērumā tiks precizēts, ka pārskats būtu jāsagatavo katra saraksta perioda beigās; savukārt 

aptauju veiks reizi gadā. Komisija atgādina, ka pārskata modelim vajadzētu būt saistošam, lai 
informācija par koordinatoriem būtu salīdzināma. 
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c) visas piešķirtās laika nišas un vēl neizpildītos aviosabiedrību laika nišu pieprasījumus, 

tos uzskaitot atsevišķi un hronoloģiskā kārtībā par visām aviosabiedrībām; 

 

d) atlikušās pieejamās laika nišas, cik vien iespējams, norādot to pieejamību, attiecībā uz 

katru ierobežojumu veidu, kas ņemts vērā koordinācijas parametros. Izmantojot šādu 

datu bāzi, gaisa kuģu ekspluatanti var izvērtēt, vai ir pieejamas viņu prasībām 

atbilstošas laika nišas; 

 

e) nodotās vai samainītās laika nišas, saistībā ar kurām ir norādīta arī iesaistīto 

aviosabiedrību identitāte, kā arī tas, vai šī nodošana vai apmaiņa ir notikusi, izmantojot 

kompensāciju naudas vai kādā citā izteiksmē. Apkopotus datus par šīm kompensācijām 

naudas izteiksmē ik gadus publisko attiecīgais koordinators; 

 

f) sīki izstrādātus datus par koordinācijas parametriem. 

 

Minētā informācija ir pieejama dalībvalstīm, tīkla pārvaldītājam, koordinatoriem, sarakstu 

koordinatoriem, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, Komisijai, visām aviosabiedrībām un 

attiecīgajam lidostas vadības dienestam. 

 

Šo informāciju regulāri atjaunina. 

 

4. Koordinators gādā par to, lai attiecīgie dati 21 tiktu saglabāti un būtu pieejami vismaz 

piecu secīgu līdzvērtīgu saraksta periodu ilgumā un lai tie nekavējoties bez maksas tiktu 

nodoti jebkuram attiecīgās lidostas koordinatoram pēctecim. 

 

5. Ja pieejami attiecīgi un vispārpieņemti sarakstu informācijas formāta standarti, sarakstu 

koordinators, koordinators un aviosabiedrības lieto tos ar noteikumu, ka tie atbilst Savienības 

tiesībām. 

 

                                                 
21 Par koordinācijas datu pieejamību tiks iekļauts apsvērums, kurā tiks atspoguļota šāda 

informācija: "Vēsturiski piešķirto laika nišu saraksts, kā arī koordinācijas datu bāzes dati 
konkrētos datumos, jo īpaši (pieprasīto laika nišu) sākotnējās iesniegšanas (termiņā), laika 
nišu atpakaļ atdošanas termiņos (15.09. un 15.01.), 31. janvārī, 31. augustā un katra saraksta 
perioda sākumā un beigās."  
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7. pants 

 

Informācija sarakstu koordinatoriem un koordinatoriem 

 

1. Aviosabiedrības, kas darbojas vai plāno darboties sarakstu koordinētā lidostā vai koordinētā 

lidostā, iesniedz attiecīgi sarakstu koordinatoram vai koordinatoram visu tā pieprasīto 

attiecīgo informāciju. Ja ir izmaiņas saistībā ar šo informāciju, aviosabiedrības, cik vien drīz 

iespējams, paziņo sarakstu koordinatoram un koordinatoram par šādām izmaiņām. Visu 

attiecīgo informāciju sniedz tādā veidā un termiņā, kā tas pamatots starptautiskajos nozares 

standartos un praksē un kā to papildus norādījis sarakstu koordinators vai koordinators. 

Aviosabiedrība, pieprasot piešķirt laika nišas, koordinatoru jo īpaši informē par to, vai šī 

sabiedrība varētu gūt labumu no jaunienācēja statusa atbilstīgi 2. panta 2. punktam attiecībā 

uz pieprasītajām laika nišām, un paziņo par visām attiecībām akcionāra statusā ar citām 

aviosabiedrībām, kas darbojas tajā lidostā. 

 

1.a Visu pārējo lidostu gadījumā, kurām nav konkrēta klasifikācijas statusa, dalībvalsts var 

pieprasīt, lai aviosabiedrības, kas darbojas vai plāno darboties lidostā, lidostas vadības 

dienests, apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēji un aeronavigācijas pakalpojumu 

sniedzēji savlaicīgi sniegtu koordinatoram, sarakstu koordinatoram un tīkla pārvaldītājam visu 

to rīcībā esošo informāciju par aviosabiedrību plānotajiem pakalpojumiem. Šādos gadījumos 

lidostas vadības dienests sniedz arī informāciju par pieejamo kapacitāti. 

 

1.b Lai uzraudzītu laika nišu izmantošanu, attiecībā uz visām lidostām, kurām nav konkrēta 

klasifikācijas statusa, lidostas vadības dienests pēc koordinatora pieprasījuma sniedz savā 

rīcībā esošo informāciju par kādas aviosabiedrības plānotajiem pakalpojumiem. 

 

1.c Pēc tīkla pārvaldītāja pamatota pieprasījuma sarakstu koordinators un koordinators tam nosūta 

attiecīgo tiem pieejamo informāciju, kas minēta 1. un 1.a punktā. 
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2. Ja aviosabiedrība nesniedz 1. punktā minēto informāciju, izņemot gadījumu, kad tā spēj 

pamatoti pierādīt, ka pastāv mīkstinoši apstākļi, vai sniedz nepatiesu vai maldinošu 

informāciju, koordinators neņem vērā tās aviosabiedrības pieprasījumu vai pieprasījumus pēc 

laika nišām, uz kuru attiecas minētā trūkstošā, nepatiesā vai maldinošā informācija. 

Koordinators atsauc laika nišu(-as) vai laika nišu sērijas, ja tās ir jau piešķirtas, un/vai aicina 

kompetento struktūru piemērot sankcijas atbilstoši valsts tiesībām. Koordinators dod iespēju 

minētajai aviosabiedrībai iesniegt savus apsvērumus. 

 

3. Sarakstu koordinators vai koordinators, lidostas vadības dienests, gaisa satiksmes vadības 

iestādes un tīkla pārvaldītājs apmainās ar visu informāciju, kas tiem vajadzīga savu 

pienākumu veikšanai, tostarp datiem par lidojumiem un laika nišām, jo īpaši, lai nodrošinātu 

17. panta piemērošanu. 

 

8. pants 

 

Koordinācijas komiteja 

 

1. Atbildīgā dalībvalsts nodrošina, ka koordinētajā lidostā tiek izveidota koordinācijas komiteja. 

Viena un tā pati koordinācijas komiteja var tikt nozīmēta vairākās lidostās. Šajā komitejā 

uzņem vismaz aviosabiedrības, kuras regulāri lieto attiecīgo(-ās) lidostu(-as), un tās 

pārstāvošās organizācijas, attiecīgo lidostas vadības dienestu, attiecīgās gaisa satiksmes 

vadības iestādes un vispārējās aviācijas pārstāvjus, kuri regulāri lieto lidostu. 

 

Koordinācijas komitejai ir šādi uzdevumi: 

 

a) izteikt priekšlikumus vai sniegt padomus koordinatoram un/vai dalībvalstij par 

 

i) iespējām palielināt lidostas kapacitāti, kas noteikta saskaņā ar 3. pantu, vai uzlabot tās 

izmantojumu, 
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ii) koordinācijas parametriem, kas jānosaka saskaņā ar 4. pantu, 

 

iii) metodēm piešķirto laika nišu lietojuma pārraudzīšanai, 

 

iv) vietējām pamatnostādnēm, kā noteikts 4. punktā, 

 

v) faktoriem, kas ietekmē satiksmes apstākļus konkrētajā lidostā, 

 

vi) nopietnām problēmām, ar kurām saskaras jaunienācēji, kā paredzēts 10.a panta 

6. punktā, 

 

vii) visiem jautājumiem, kas attiecas uz lidostas kapacitāti, jo īpaši saistībā ar Eiropas 

vienotās gaisa telpas īstenošanu un tīkla darbību; 

 

viii) saikni starp koordinācijas parametriem un galvenajiem darbības rādītājiem, kas definēti 

2. panta d) punktā Komisijas Regulā (ES) Nr. 691/2010 (2010. gada 29. jūlijs), ar ko 

nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu un 

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2096/2005, ar kuru paredz kopīgas prasības 

aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai 22; 

 

b) […] 

 

c) būt par starpnieku starp visām attiecīgajām pusēm sūdzību gadījumos par laika nišu 

piešķiršanu, kā noteikts 19. pantā. 

 

2. Dalībvalsts pārstāvjus, koordinatoru, tīkla pārvaldītāju, darbības izvērtēšanas iestādi un 

dalībvalsts uzraudzības iestādi uzaicina uz koordinācijas komitejas sanāksmēm kā 

novērotājus. Pienācīgi pamatotos gadījumos Komisija pēc tās pieprasījuma var piedalīties 

šajās sanāksmēs kā novērotājs. 

 

                                                 
22 OV L 201, 3.8.2010., 1. lpp. 
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3. Koordinācijas komiteja izveido rakstisku reglamentu, kas aptver inter alia piedalīšanos, 

vēlēšanas, sanāksmju biežumu un lietoto(-ās) valodu(-as). […] (pēdējais teikums pārcelts uz 

5. punktu) 

 

4. Ikviens koordinācijas komitejas dalībnieks, dalībvalsts vai koordinators var ierosināt vietējās 

pamatnostādnes. Koordinācijas komiteja apspriež ierosinātās vietējās pamatnostādnes un 

sniedz konsultatīvu atzinumu. Kad dalībvalsts ir saņēmusi šādu atzinumu, tā var pieņemt 

attiecīgās vietējās pamatnostādnes ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts tās ir paziņojusi 

Komisijai un ka Komisija pret to pieņemšanu nav iebildusi trijos mēnešos pēc paziņošanas 

dienas.  

 

5. Ziņojumu par apspriedēm koordinācijas komitejā iesniedz attiecīgajai dalībvalstij ar norādi uz 

attiecīgajām nostājām, kas paziņotas komitejā. Šo ziņojumu arī dara zināmu darbības 

izvērtēšanas iestādei un tīkla pārvaldītājam. 

 

Laika nišu piešķiršana 
 

9. pants 

 

Laika nišu kopējais fonds 

 

1. Koordinators izveido kopējo fondu, kurā ir visas laika nišas. Visu jaunizveidoto laika nišu 

kapacitāti, ko dalībvalsts noteikusi atbilstīgi 4. pantam, iekļauj kopējā fondā. Visas laika nišu 

sērijas, kas atbilst 10. panta 2. punkta nosacījumiem, arī tiek iekļautas kopējā fondā, norādot, 

kurām aviosabiedrībām ir tiesības šīs laika nišu sērijas izmantot. 

 

1.a Laika nišu sērijas piešķir no kopējā laika nišu fonda uz attiecīgo sarakstu periodu, kuram tās 

pieprasītas, un perioda beigās tās jānodod atpakaļ laika nišu kopējā fondā. 

 (pārcelts no 10. panta 1. punkta) 
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2. Neskarot Regulas (EK) Nr. 1008/2008 19. panta 2. punktu un šīs regulas 12. pantu, kopējā 

fondā ievietotās laika nišas sadala starp pieteikumu iesniegušajām aviosabiedrībām saskaņā ar 

10. pantu un 10.a pantu. 

 

3. Neskarot 10. panta 2. punktu, situācijā, kad visus attiecīgo aviosabiedrību pieprasījumus pēc 

laika nišām nevar apmierināt, priekšroku dod gaisa satiksmes komercpakalpojumiem un jo 

īpaši regulārajiem gaisa satiksmes pakalpojumiem un plānotajiem neregulārajiem gaisa 

satiksmes pakalpojumiem. Vienas un tās pašas pakalpojumu kategorijas konkurējošo 

pieprasījumu gadījumā priekšroku dod visu gadu veiktajiem lidojumiem. (pārcelts atpakaļ no 

10.a panta) 

 

4. […] (pārcelts uz 10.a pantu) 

 

5. To pakalpojumu gadījumā, kurus sniedz aviosabiedrību grupa, tikai viena no aviosabiedrībām 

var pieteikties uz pieprasīto laika nišu saņemšanu. Aviosabiedrība, kura sniedz šādu 

pakalpojumu, ir atbildīga par to darbības kritēriju ievērošanu, kas vajadzīgi, lai izmantotu 

10. panta 2. punktā minēto prioritāti. 

 

Laika nišas, kas piešķirtas vienai aviosabiedrībai, var lietot cita aviosabiedrība vai citas 

aviosabiedrības, kas ietilpst aviosabiedrību grupā, ar noteikumu, ka tās aviosabiedrības 

apzīmējuma kods, kurai ir piešķirtas laika nišas, koordinācijas un pārraudzības nolūkā turpina 

būt kopīgā reisa apzīmējumā. Šajā nolūkā aviosabiedrība paziņo koordinatoram par 

aviosabiedrību grupu, kurai tā pieder. Pārtraucot minēto kopīgo apkalpošanu, šādi lietotās 

laika nišas paliek tās aviosabiedrības rīcībā, kurai tās sākotnēji tika piešķirtas. Par šādiem 

gaisa satiksmes pakalpojumiem aviosabiedrības, kas ietilpst grupā, paziņo koordinatoram, un 

tos var uzsākt tikai tad, kad koordinators ir sniedzis nepārprotamu apstiprinājumu. 

 

Jaunienācējs, kas pieder pie aviosabiedrību grupas, vismaz divus atbilstošos sarakstu periodus 

nedrīkst ļaut izmantot savas laika nišas citām aviosabiedrībām, kas pieder pie šīs grupas. 
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 Ja laika nišu sēriju, kas piešķirta vienai aviosabiedrībai, izmanto cita aviosabiedrība tādā 

veidā, kas neatbilst šā punkta nosacījumiem, koordinators pēc attiecīgo aviosabiedrību 

uzklausīšanas šo laika nišu sēriju atsauc un nodod atpakaļ kopējā fondā. Ja šāda atsaukšana 

būtu nesamērīga, koordinators tās vietā var ieteikt valsts kompetentajai iestādei noteikt 

attiecīgas sankcijas. 

 

6. […] (pārcelts uz 10.a pantu) 

 

7. Ja pieprasīto laika nišu nevar piešķirt, koordinators informē aviosabiedrību, kas iesniegusi 

pieprasījumu, par attiecīgiem cēloņiem un norāda tuvāko alternatīvo pieejamo laika nišu. 

 

8. Koordinators arī ņem vērā: 

 

- papildu noteikumus un pamatnostādnes, ko Savienības mērogā vai pasaules mērogā 

noteikusi gaisa satiksmes nozare, un 

 

- vietējās pamatnostādnes, kā paredzēts 8. panta 4. punktā. 

 

 

9. Koordinators papildus plānotajai laika nišu sadalei attiecīgajā sarakstu periodā cenšas ātri 

apmierināt pieprasījumus pēc vienas laika nišas jebkuram aviācijas veidam. Šajā nolūkā var 

lietot laika nišas, kas palikušas kopējā fondā pēc sadalīšanas starp pieprasījuma iesniedzējām 

aviosabiedrībām, un ātri pieejamās laika nišas. 
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10. pants 

 

Vēsturiski piešķirtās laika nišas 

 

1. […] (pārcelts uz 9. panta 1.a punktu) 

 

2. Neskarot 7., 13. un 18. pantu, aviosabiedrībai ir tiesības uz tādu pašu laika nišu sēriju 

nākamajā līdzvērtīgajā sarakstu periodā, ja minētā aviosabiedrība to pieprasījusi termiņā, kas 

norādīts 7. panta 1. punktā, un ja ir ievēroti turpmāk minētie nosacījumi: 

 

a) šī aviosabiedrība jau lietojusi to pašu laika nišu sēriju regulāro un plānoto neregulāro 

gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanai, un 

 

b) šī aviosabiedrība var koordinatoram pierādīt, ka to pašu koordinatora piešķirto laika 

nišu sēriju sarakstu periodā šī aviosabiedrība izmantojusi vismaz 80 % apmērā no laika, 

kuram tā bijusi piešķirta. 

 

3. Laika nišu sēriju pārplānošana pirms 10.a pantā minētajā kopējā fondā atlikušo laika nišu 

sadales citām pieteikumu iesniegušām aviosabiedrībām ir pieļaujama tikai operatīvu iemeslu 

dēļ, piemēram, izmantoto lidmašīnu veida vai aviosabiedrības apkalpoto maršrutu izmaiņu 

dēļ, vai ja laika nišu plānojumi ir uzlaboti attiecībā pret sākotnēji pieprasīto plānojumu. Tā 

nav spēkā, kamēr to nav īpaši apstiprinājis koordinators. 

 

4. Laika nišas no konkrētas laika nišu sērijas, kas aviosabiedrībai piešķirtas pirms 31. janvāra 

attiecībā uz nākamo vasaras sarakstu periodu vai pirms 31. augusta attiecībā uz nākamo 

ziemas sezonu, bet kas ir nodotas atpakaļ koordinatoram pārdalei attiecīgi pirms minētajiem 

datumiem, neņem vērā lietojuma aprēķināšanas vajadzībām, ar nosacījumu, ka atlikušās 

piešķirtās laika nišas veido vērā ņemamu daļu no laika nišu sērijas. 
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5. Ja laika nišu sērijas izmantošanu 80 % apmērā nevar pierādīt, 2. punktā minēto prioritāti 

nedod, ja vien to neizmantošanu nevar pamatot ar kādu no šādiem iemesliem: 

 

a) ar neparedzētiem un nenovēršamiem apstākļiem 23, kas ir ārpus šīs aviosabiedrības 

kontroles iespējām un kas rada 

 

i) gaisa kuģa tipa, ko parasti izmanto attiecīgās gaisa satiksmes līnijas 

apkalpošanai, izlidošanas aizliegumu, 

 

ii) pilnīgu vai daļēju lidostas vai gaisa telpas slēgšanu un no tā izrietošas tiešas un 

tūlītējas sekas; 

 

iii) nopietnus darbības traucējumus attiecīgajās lidostās, ieskaitot tās laika nišu sērijas 

citās lidostās, kas saistītas ar maršrutiem, kurus ietekmējuši šādi traucējumi, 

konkrētā sarakstu perioda būtiskā daļā; 

 

b) ar gaisa satiksmes pakalpojumu pārtraukšanu tādu darbību dēļ, kuru mērķis ir kaitēt 

šiem pakalpojumiem, piemēram, streika gadījumā, un dēļ kurām šai aviosabiedrībai 

praktiski un/vai tehniski nav iespējams veikt ieplānotās operācijas; 

 

c) ar nopietniem finansiāliem zaudējumiem, ko cieš attiecīgā Savienības aviosabiedrība un 

kas ir par iemeslu tam, ka licencējošās iestādes tai piešķir pagaidu licenci, kamēr notiek 

šīs aviosabiedrības finansiālā reorganizācija atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1008/2008 

9. panta 1. punktam; 

 

d) ar tiesvedību, kas attiecas uz šīs regulas 12. panta piemērošanu maršrutos, kur 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības ir tikušas ieviestas atbilstīgi Regulas (EK) 

Nr. 1008/2008 16. pantam, kā rezultātā īslaicīgi tiek apturēta šādu maršrutu 

apkalpošana. 

 

                                                 
23 Vēlāk tiks pievienots apsvērums, lai precizētu, ka tie ietver ārkārtējus laika apstākļus. 
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Aizliegumu darbībai Savienībā, kas pieņemts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr. 2111/2005 (2005. gada 14. decembris) par darbības aizliegumam Kopienā 

pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru 

informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti 24 un tās īstenošanas aktiem, nevar 

pieņemt kā attaisnojumu, kas pamato laika nišu sērijas neizmantošanu šā punkta nozīmē. 

 

6. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas Komisija pārbauda, kā koordinators 

piemēro 5. punktu. 

 

Tā pieņem lēmumu divu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Šos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

 

7. Ja 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētie nosacījumi nav izpildīti, Komisija tomēr pēc savas 

iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pieprasījuma var nolemt, ka aviosabiedrībām attiecībā uz 

nākamo līdzvērtīgu sarakstu periodu būtu jādod prioritāte tās pašas sērijas piešķiršanā, ja tam 

ir pienācīgi pamatoti svarīgi steidzami iemesli saistībā ar ārkārtējiem notikumiem, kuri rada 

nepieciešamību pēc konsekvences pasākumos, ko piemēro šajās lidostās. Komisija 

nekavējoties pieņem īstenošanas aktus saskaņā ar procedūru, kas minēta 16. panta 3. punktā. 

Šie akti paliek spēkā uz laikposmu, kas nepārsniedz viena sarakstu perioda ilgumu. Komisijas 

veiktos pasākumus var diferencēt atkarībā no lidostas un galamērķa, balstoties uz attiecīgā 

ārkārtas notikuma īpatnībām. 

 

8. Prioritāte attiecībā uz šā panta 2. punktā minēto laika nišu sēriju nedod pamatu jebkādām 

prasībām par kompensāciju attiecībā uz ikvienu šīs prioritātes ierobežojumu vai likvidēšanu, 

ko ievieš saskaņā ar Savienības tiesībām, jo īpaši piemērojot LESD noteikumus attiecībā uz 

gaisa transportu. 

 

                                                 
24 OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp. 
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10.a pants 

 

Citu laika nišu sadale (pārcelts no 9. panta) 

 

1. Ņemot vērā 10. pantā noteikto laika nišu sadali, 25 50 % no atlikušajām laika nišām vispirms 

iedala jaunienācējiem, izņemot gadījumus, kad jaunienācēju pieprasījumi ir mazāk par 50 %. 

Priekšroka jaunienācējiem tiek dota līdz 31. janvārim attiecībā uz nākamo vasaras sarakstu 

periodu un līdz 31. augustam attiecībā uz nākamo ziemas sarakstu periodu. Tomēr, ja vērā 

ņemams skaits laika nišu top pieejamas tajā pašā sarakstu periodā, tiek ievērots noteikums par 

priekšroku jaunienācējiem. Koordinators taisnīgi apstrādā jaunienācēju un citu aviosabiedrību 

pieprasījumus atbilstīgi katras saraksta dienas koordinācijas periodiem. Starp jaunienācēju 

pieprasījumiem priekšroku dod tām aviosabiedrībām, kam ir tiesības uz jaunienācēja statusu 

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

 

2. Aviosabiedrību, kas 13. panta nozīmē ir nodevusi savas laika nišas citai aviosabiedrībai tajā 

pašā lidostā, šajā lidostā neuzskata par jaunienācēju divu līdzvērtīgu sarakstu periodu laikā, 

izņemot gadījumus, kad aviosabiedrība būtu guvusi labu no tādas pašas prioritātes, arī ja 

nebūtu nodevusi laika nišas. (pārcelts no 2. panta 2. punkta) 

 

3. Jaunienācējs, kuram tikusi piedāvāta laika nišu sērija vienas stundas laika robežās pirms vai 

pēc tā pieprasītā laika, bet kurš nav pieņēmis šo piedāvājumu, zaudē jaunienācēja 

statusu attiecībā uz šo sēriju minētajā sarakstu periodā. 

 

 

4. Ja jaunienācējas sabiedrības turpina saskarties ar nopietnām problēmām, attiecīgā dalībvalsts 

nodrošina, ka tiek sasaukta lidostas koordinācijas komitejas sapulce. Šīs sapulces mērķis ir 

izskatīt situācijas uzlabošanas iespējas. Komisiju uzaicina uz šādu sapulci. 

 

                                                 
25 50 % piemērošana vēl tiks skaidrota apsvērumā.  
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11. pants 

 

Laika nišu rezervēšana 

 

1. Pēc lidostas vadības dienesta lūguma dalībvalsts, kas atbild par koordinēto lidostu, kurai ir 

būtiska un uzskatāma problēma ar novēlotu laika nišu nodošanu atpakaļ un piešķirto laika 

nišu neizmantošanu, var pieņemt lēmumu piemērot lidostas maksu sistēmu, kā noteikts 

2. panta 4. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/12/EK (2009. gada 

11. marts) par lidostas maksām 26, attiecībā uz aviosabiedrības novēloto laika nišu nodošanu 

atpakaļ 27 kopējā fondā, kas minēts 9. pantā, un saukt šādas aviosabiedrības pie atbildības par 

lidostas infrastruktūras rezervēšanu bez izmantošanas. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ievēroti 

šādi principi: 

 

a) pirms šāda lēmuma pieņemšanas mutatis mutandis ievēro procedūru, kas paredzēta 

Direktīvas 2009/12/EK 6. pantā 28. Apspriežas arī ar koordinatoru. Koordinētās lidostās, 

uz kurām Direktīvas 2009/12/EK 1. panta 2. punkts neattiecas, lidostas vadības dienests 

apspriežas ar koordinatoru komiteju un koordinatoru; 

 

b) šis lēmums neietekmē laika nišu piešķiršanas procesa un lidostas maksu sistēmas 

nediskriminējošo un pārredzamo dabu; 

 

c) šis lēmums neattur aviosabiedrības no pakalpojumu attīstīšanas vai no ienākšanas tirgū 

un aprobežojas vienīgi ar to izmaksu segšanu, kas saistībā ar lidostas infrastruktūras un 

tās būtisko palīgpakalpojumu, tostarp uzturēšanas, darbības, pārvaldības un 

administrācijas nodrošināšanu, rodas lidostai, rezervējot neizmantotajām nišām 

atbilstošu lidostas kapacitāti;  

                                                 
26 OV L 70, 14.3.2009., 11. lpp. 
27 Tiks pievienots apsvērums, lai paskaidrotu, ka koordinēto lidostu vadības dienests var 

izmantot lidostas maksu sistēmu ar mērķi mazināt laika nišu novēlotu nodošanu atpakaļ 
kopējā fondā. 

28 OJ L 70, 14.3.2009, 11. lpp.  



 
15442/12  lj/AU/ab 36 
I PIELIKUMS DG E 2 A  LV 

ca) šis lēmums pats par sevi neliek aviosabiedrībām veikt laika nišu rezervācijas maksu 

avansa maksājumus, un savā ietekmē uz attiecīgo lidostu tas ir ienākumu ziņā neitrāls; 

 

d) aviopārvadātājus pie atbildības nesauc: 

 

i) par lidostas infrastruktūras rezervēšanu, bet tās neizmantošanu saistībā ar šādām nišām: 

nišām, kas piešķirtas, bet kuras nodotas atpakaļ kopējā nišu fondā pirms 31. janvāra, ja 

ir runa par nākamās vasaras sarakstu plānošanas periodu, vai pirms 31. augusta, ja ir 

runa par nākamās ziemas sarakstu plānošanas periodu; nišām, attiecībā uz kurām 

aviopārvadātājs paziņojis, ka tās atceltas svētku dienu dēļ un kas nodotas atpakaļ fondā 

pirms tiem pašiem datumiem, kā arī nišām, kuru neizmantošanu var pamatot ar 

10. panta 5. punktu; 

 

ii) lidostas infrastruktūras rezervēšanu, bet tās neizmantošanu saistībā ar nišām, kas 

piešķirtas, bet kuras nodotas atpakaļ kopējā nišu fondā pēc 31. janvāra, ja ir runa par 

nākamās vasaras sarakstu plānošanas periodu, vai pēc 31. augusta, ja ir runa par 

nākamās ziemas sarakstu plānošanas periodu, un ko koordinators piešķīris citam 

aviopārvadātājam; 

 

e) šo lēmumu paziņo koordinatoram, ieinteresētajām personām un Komisijai vismaz sešus 

mēnešus pirms attiecīgā sarakstu plānošanas perioda sākuma. 

 

2. Koordinators dara pieejamu lidostas vadības dienestam visu informāciju, uz kuras pamata var 

īstenot pirmajā punktā minēto lēmumu. 
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12. pants 

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības 

 

1. Ja atbilstīgi 16. pantam Regulā (EK) Nr. 1008/2008 maršrutā ir tikušas ieviestas sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas saistības, dalībvalsts koordinētajā lidostā tās teritorijā var rezervēt 

laika nišas, kas vajadzīgas to lidojumu veikšanai, kas paredzēti minētajā maršrutā. Ja 

rezervētās laika nišas attiecīgajā maršrutā netiek lietotas, tās dara pieejamas jebkurai citai 

aviosabiedrībai, kas ir ieinteresēta maršruta apkalpošanā atbilstīgi sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas saistībām, ievērojot šā panta 2. punktu. Ja neviena cita aviosabiedrība nav 

ieinteresēta maršruta apkalpošanā un attiecīgā dalībvalsts neizsludina uzaicinājumu 

uz konkursu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1008/2008 16. panta 10. punktu, 17. panta 3. līdz 

7. punktu un 18. panta 1. punktu vai ja sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības saskaņā 

ar 16. panta 11. punktu Regulā (EK) Nr. 1008/2008 ir beigušās, laika nišas vai nu rezervē 

citam maršrutam, uz ko attiecas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, vai arī tās 

ievieto atpakaļ kopējā fondā. 

 

2. Konkursa procedūru, kas izveidota Regulas (EK) Nr. 1008/2008 16. panta 10. punktā, 

17. panta 3. līdz 7. punktā un 18. panta 1. punktā, izmanto šī panta 1. punktā norādīto laika 

nišu lietojuma gadījumā, ja vairākas Savienības aviosabiedrības ir ieinteresētas maršruta 

apkalpošanā un nav spējušas iegūt laika nišas vienu stundu pirms vai pēc tā laika, kas 

pieprasīts koordinatoram. 
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Laika nišu pārvietojamība 

 
13. pants 

 

Laika nišu nodošana un apmaiņa 

 

1. Ar koordinatora īpašu atļauju pēc attiecīgās aviosabiedrības paziņojuma laika nišas: 

 

 a) aviosabiedrība var pārcelt no viena maršruta vai pakalpojuma veida uz citu maršrutu vai 

pakalpojuma veidu, kuru apkalpo vai sniedz viena un tā pati aviosabiedrība; 

 

 b) var nodot no vienas aviosabiedrības citai ar finansiālu vai citādu kompensāciju vai bez 

tās;  

 

 c) var apmainīt, viens pret vienu, starp aviosabiedrībām, ar finansiālu vai citādu 

kompensāciju vai bez tās. 

 

1.a Dalībvalsts savā teritorijā var piemērot pagaidu ierobežojumus apmaiņai un nodošanai ar 

finansiālu vai citādu kompensāciju, kā paredzēts 1. punkta b) un c) apakšpunktā, ja attiecībā 

uz šo apmaiņu vai nodošanu rodas būtiskas un pierādāmas problēmas. Šādi ierobežojumi ir 

pārredzami, nediskriminējoši un samērīgi, tos pamato un par tiem pienācīgi paziņo Eiropas 

Komisijai. Komisija trīs mēnešu laikā var iebilst pret šādiem ierobežojumiem, pamatojoties uz 

minētajiem apsvērumiem. Tādā gadījumā Komisija pamato savu lēmumu, un dalībvalsts to 

ievēro. 

 

1.b Ja koordinators uzskata, ka nodošanai vai apmaiņai, kas minēta 1. punktā, varētu būt tieša un 

ne maznozīmīga negatīva ietekme uz pakalpojumu līmeni reģionālā maršrutā, kurā lidojumi 

notiek no attiecīgās lidostas, koordinators attiecīgi informē attiecīgo(-ās) dalībvalsti(-s). 
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2. Dalībvalstis, kuru teritorijā ir koordinētās lidostas, parūpējas, lai tiktu izveidota pārredzama 

sistēma, kas ļautu uzturēt kontaktus starp aviosabiedrībām, kas ir ieinteresētas nodot vai 

apmainīt laika nišas atbilstoši Savienības tiesību aktiem. Ieinteresētajām personām ir brīva 

piekļuve šādai nekonfidenciālai informācijai. 

 

2.a Koordinators neapstiprina minēto nodošanu vai apmaiņu, ja tā neatbilst šīs regulas prasībām 

un ja koordinators nav pārliecinājies, ka 

 

a) netiek skartas lidostas darbības, ņemot vērā visus tehniskos, darbības un ar vidi saistītos 

ierobežojumus; 

b) tiek ievēroti ierobežojumi, kas noteikti atbilstīgi 12. pantam; 

c) laika nišu nodošana vai apmaiņa neietilpst šā panta 3.–7. punkta darbības jomā. 

 

Nodošanu vai apmaiņu koordinators var neapstiprināt tikai ar kādu no šajā punktā minētajiem 

pamatojumiem. 

 

2.b Saistībā ar 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto nodošanu vai apmaiņu aviosabiedrības 

paziņo koordinatoram informāciju par kompensāciju naudā vai citā veidā. Sīkākas ziņas par 

kompensāciju par nodošanu vai apmaiņu uzskata par konfidenciālām, un koordinators tās var 

pēc pieprasījuma izpaust tikai dalībvalstij, kur atrodas attiecīgā lidosta, vai Komisijai. 

 

2.c Veicot šādu nodošanu vai apmaiņu, nedrīkst piemērot nosacījumus, kuru nolūks būtu mazināt 

uz laika nišām pretendējošās aviosabiedrības iespējas konkurēt ar aviosabiedrību, kas nodod 

nišas vai ar tām apmainās. 

 
29 
 

                                                 
29 Tiks pievienots šāds apsvērums: "Atzīstot, ka laika nišas var tirgot, un neskarot tiesību aktus 

nodokļu jomā, neko, kas minēts šajā regulā, nevar uzskatīt par tādu, kas kavētu dalībvalstis, 
pilnībā ievērojot Savienības tiesību aktus, uzlikt nodokli, ja starp divām aviosabiedrībām 
laika nišas tiek nodotas vai ar tām tiek veikta apmaiņa ar kompensāciju naudas izteiksmē." 
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3. Laika nišas, kas piešķirtas jaunienācējam, nedrīkst nodot, kā noteikts 1. punkta 

b) apakšpunktā, divu līdzvērtīgu sarakstu periodu laikā, izņemot gadījumus, kad notiek 

bankrotējuša uzņēmuma darbību likumīga pārņemšana. (bijušais 5. punkts) 

 

4. Laika nišas, kas piešķirtas jaunienācējam, kā noteikts 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 

nedrīkst pārcelt uz citu maršrutu, kā noteikts šī panta 1. punkta a) apakšpunktā, divu 

līdzvērtīgu sarakstu periodu laikā, ja vien jaunienācējam jaunajā maršrutā netiktu piešķirta tā 

pati priekšrocība, kāda bija sākotnējā maršrutā. (bijušais 6. punkts) 

 

5.  Laika nišas, kas piešķirtas jaunienācējam, nedrīkst apmainīt, kā noteikts šī panta 1. punkta 

c) apakšpunktā, divu līdzvērtīgu sarakstu periodu laikā, izņemot gadījumus, kas tas ir 

vajadzīgs, lai uzlabotu laika nišu plānojumu šiem pakalpojumiem attiecībā pret sākotnēji 

pieprasīto plānojumu. Šādā apmaiņā iegūtās laika nišas attiecīgās aviosabiedrības izmanto 

atbilstīgi, tajā laika posmā, kuram tās bija piešķirtas attiecīgajā saraksta periodā. (bijušais 

7. punkts) 

 

6.  Neskarot 3.–5. punktu, laika nišas, kas nav iedalītas saskaņā ar 10. panta 2. vai 3. punktu, var 

nodot tikai saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, uzņēmuma darījumu pārņemšanas gadījumā 

vai darījumos starp mātes sabiedrību un tās meitas sabiedrībām, vai starp vienas mātes 

sabiedrības meitas sabiedrībām. (bijušais 3. punkts) 

 

7. Neskarot 3.–5. punktu, laika nišas, kas nav piešķirtas saskaņā ar 10. panta 2. vai 3. punktu, var 

apmainīt tikai saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, lai uzlabotu laika nišu plānojumu šiem 

pakalpojumiem attiecībā pret sākotnēji pieprasītajiem plānojumiem. Šādā apmaiņā iegūtās 

laika nišas attiecīgās aviosabiedrības izmanto atbilstīgi, tajā laika posmā, kuram tās bija 

piešķirtas attiecīgajā saraksta periodā. (bijušais 4. punkts) 
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14. pants 

 

Konkurences noteikumi 

 

Šī regula neskar valsts iestāžu pilnvaras apstiprināt vai ierobežot laika nišu nodošanu vai apmaiņu 

starp aviosabiedrībām un noteikt, kā tās tiek sadalītas, atbilstīgi valsts konkurences tiesību aktiem, 

LESD 101., 102. vai 106. pantam vai Padomes Regulai (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) 

par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju 30. 

 

Īstenošana 

 
15. pants 

 

[…] 

 

 

16. pants 

 

Komiteju procedūra 

 

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

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 31 5. pantu. 

                                                 
30 OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. 
31 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 
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3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar 5. pantu. 

 

4. Ar komiteju Komisija var apspriesties arī jebkurā citā jautājumā par šīs regulas piemērošanu, 

tostarp šādos jautājumos:  

a) metodes koordinācijas parametru noteikšanai; 

b) lidojumi, uz kuriem neattiecas laika nišas piešķiršana, kā minēts 2. panta 11. punktā; 

c) formulējums "vērā ņemama daļa no laika nišu sērijas", kā minēts 10. panta 4 punktā; 

d) formulējums "laiks, kas būtiski atšķiras", kas minēts 17. panta 1. punktā un 18. panta 

2. punktā. 

 

17. pants 

 

Atbilstība starp laika nišām un lidojuma plāniem 

 

1. Aviosabiedrība, iesniegdama lidojuma plānu, tajā iekļauj atsauci uz tai piešķirto laika nišu. 

Pēc dalībvalsts lūguma tīkla pārvaldnieks noraida aviosabiedrības lidojuma plānu, ja 

aviosabiedrība plāno veikt gaisa kuģa pacelšanos vai nolaišanos koordinētajā lidostā 

koordinācijas periodos, ja koordinators šim lidojumam nav piešķīris laika nišu. Dalībvalsts šo 

uzdevumu var deleģēt koordinatoram. Komerciālās aviācijas gaisa kuģu ekspluatantiem nav 

jābūt piešķirtai laika nišai, ja tiem nākas veikt lidojumu laikā, kas būtiski atšķiras no 

piešķirtās laika nišas, un ja kavēšanās nav notikusi aeronavigācijas pakalpojumu dēļ. 

 

2. Dalībvalsts pieņem pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp 

koordinatoru, tīkla pārvaldītāju, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un lidostas vadības 

dienestu. 

 

3. […] 

 

3.a Šī panta 1. punkta vajadzībām jebkura aviosabiedrība, kura vēlas apkalpot valsts lidojumu, 

ārkārtas lidojumu vai humānās palīdzības lidojumu, nekavējoties sniedz koordinatoram 

nepieciešamo informāciju tās lidojuma identificēšanai. 
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18. pants 32 

 

Izpilde 

 

1. Koordinators atsauc laika nišu sērijas, kas uz laiku piešķirtas aviosabiedrībai tās 

nostiprināšanās procesā, un novieto tās kopējā fondā 15. janvārī turpmākajai vasaras sezonai 

vai 15. augustā turpmākajai ziemas sezonai, ja aviosabiedrībai minētajā dienā nav darbības 

licences vai tai līdzvērtīgas licences vai ja kompetentā licencēšanas iestāde nav norādījusi, ka 

ir paredzams, ka tai tiks izsniegta darbības licence vai tai līdzvērtīga licence pirms attiecīgā 

sarakstu perioda sākuma. Licencēšanas jomā kompetentās iestādes regulāri paziņo 

koordinatoram atjauninātu informāciju un saprātīgā termiņā atbild uz tā lūgumiem. 33 

 

2. Aviosabiedrība, kas atkārtoti sniedz gaisa satiksmes pakalpojumus laikā, kas būtiski atšķiras 

no piešķirtās laika nišas, kas ir daļa no laika nišu sērijas, vai lieto laika nišas veidā, kas būtiski 

atšķiras no tā veida, kāds tika norādīts laika nišu piešķiršanas brīdī, zaudē savu prioritāti, kas 

norādīta 10. panta 2. punktā, izņemot gadījumus, kad tā sniedz pierādījumus, ka tas nebija 

apzināti. Koordinators pēc tam, kad ir uzklausījis attiecīgo aviosabiedrību un vienreiz to ir 

brīdinājis, var nolemt atsaukt laika nišu sēriju no minētās aviosabiedrības līdz saraksta perioda 

atlikušās daļas beigām un novietot tās kopējā fondā. Ja šī aviosabiedrība pieprasa līdzvērtīgas 

nišas, koordinatoram nav pienākuma tai tās piešķirt. 

 

Dalībvalsts gādā par to, lai koordinators ieviestu iedarbīgu sistēmu šā panta piemērošanas 

nodrošināšanai. 

 

                                                 
32 Tiks pievienots apsvērums uz šāda teksta bāzes: "Ja attiecībā uz aviolīnijām jāpiemēro 

īstenošanas pasākumi, dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība gaisa ceļiem, kas saista 
nomaļus reģionus, tostarp salu dalībvalstis, ar lielajiem Eiropas gaisa transporta mezgliem, 
jo lēmums atsaukt šādas svarīgas laika nišas ietekmētu šīs dalībvalsts savienotību ar pārējo 
pasauli." NL nepiekrīt šim apsvērumam, ko tas nav saistīts ar tekstu un rada neskaidrību. 
Komisija ir iesniegusi atrunu, jo apsvērums liek domāt, ka attiecībā uz šīs regulas ievērošanu 
lidojumi uz salām būtu jāskata atšķirīgi. 

33 Komisija piekrīt iekļaut paziņojumu, kas noteiktu, ka koordinatoriem tiktu dota pieeja CIRCA 
datu bāzei, ko izmanto kompetentas licencētājas iestādes, kas minētas Regulā 1008/2008. 
Būtu jāatzīmē, ka šāda piekļuve tomēr neietekmē iestādes atbildību reaģēt uz konkrētiem 
koordinatoru ad hoc lūgumiem. 
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3. Dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejamas un tiek piemērotas efektīvas, samērīgas un preventīvas 

sankcijas, īpaši, lai rīkotos šādās situācijās:  

 

- situācijās, kas izklāstītas 2. punktā; 

 

-  situācijās, kad aviosabiedrība darbojas bez nepieciešamās atbilstošās laika nišas 34; 

 

- situācijās, kad viens lidojums, kas nav lidojumu sērijas daļa, tiek nepamatoti veikts 

laikā, kas būtiski atšķiras no piešķirtās laika nišas; 

 

- ja attiecībā uz nākamo vasaras sezonu laika nišas tiek nodotas atpakaļ pēc 31. janvāra, 

bet attiecībā uz nākamo ziemas sezonu – pēc 31. augusta, vai arī ja tiek saglabātas 

neizmantotās nišas, ņemot vērā 11. pantā noteiktā mehānisma iespējamu pielietojumu; 

 

- ja koordinatoram vai sarakstu koordinatoram netiek paziņota 7. un 13. pantā paredzētā 

informācija, vai ja ir paziņota kļūdaina vai maldinoša informācija; 

 

- situācijās, kas izklāstītas 13. panta 2.c punktā; 

 

- ja gaisa satiksmes pakalpojumi to sniegšanas dienā tiek ieplānoti laikā, kas būtiski 

atšķiras no piešķirtajām laika nišām. 

 

Koordinatoru pienācīgi informē par katru jebkādu sankciju pielietojuma gadījumu. 

 

                                                 
34 Vēlākā posmā tiks pievienots apsvērums, lai atspoguļotu to, ka šis ievilkums neattiecas uz 

lidojumiem, kas var darboties bez laika nišām (valsts, ārkārtas un humānās palīdzības 
lidojumi). 
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4. Neskarot 10. panta 5. punktu, ja aviosabiedrība nevar izmantot laika nišu sēriju 80 % apmērā, 

kā noteikts 10. panta 2. punktā, koordinators pēc tam, kad ir uzklausījis attiecīgo 

aviosabiedrību, var nolemt atsaukt laika nišu sēriju no minētās aviosabiedrības līdz sarakstu 

perioda atlikušās daļas beigām un novietot tās kopējā fondā. 

 

Neskarot 10. panta 5. punktu, ja pēc piešķirtā laika, kas atbilst 20 % no sērijas derīguma 

perioda, nav tikušas izmantotas minētās sērijas laika nišas, koordinators pēc tam, kad ir 

uzklausījis attiecīgo aviosabiedrību, novieto tās kopējā fondā līdz sarakstu perioda atlikušās 

daļas beigām. Koordinators var nolemt atsaukt laika nišu sēriju pirms tāda perioda beigām, 

kas atbilst 20 % no laika nišu sērijas derīguma termiņa, ja aviosabiedrība neapliecina savu 

nodomu tās izmantot.  

 

19. pants 

 

Sūdzības un pārsūdzības tiesības 

 

1. Neskarot pārsūdzības tiesību izmantošanu saskaņā ar valstu tiesību aktiem, sūdzības saistībā 

ar 7. panta 2. punkta, 9., 10., 13. un 17. panta un 18. panta 1., 2. un 4. punkta piemērošanu 

vispirms iesniedz koordinācijas komitejai. Komiteja izskata jautājumu viena mēneša laikā pēc 

sūdzības iesniegšanas un, ja iespējams, iesniedz priekšlikumus koordinatoram, lai mēģinātu 

atrisināt problēmu. Ja sūdzību nevar apmierināt, atbildīgā dalībvalsts uz papildu termiņu divu 

mēnešu laikā var paredzēt starpniecību, ko īsteno aviosabiedrības vai lidostas pārstāvošā 

organizācija vai cita trešā puse. 

 

2. Dalībvalstis atbilstīgi saviem tiesību aktiem veic attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu 

koordinatorus pret prasībām par zaudējumiem, kas saistītas ar to pienākumiem saskaņā ar šo 

regulu, izņemot rupjas nolaidības un tīšu nodarījumu gadījumus. 
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20. pants 

 

Attiecības ar trešām valstīm 

 

1. Neskarot Savienības starptautiskās saistības un dalībvalstu divpusējos aviopārvadājumu 

pakalpojumu nolīgumus, dalībvalsts var veikt pasākumus, tostarp atsaukt laika nišas, attiecībā 

uz vienu vai vairākām trešās valsts aviosabiedrībām, lai kompensētu attiecīgās trešās valsts 

diskriminējošo rīcību, ja ir domājams, ka: 

 

i) nav nodrošināti vienādi noteikumi un godīga konkurence ar ES aviopārvadātājiem; vai 

ii) kāda trešā valsts saistībā ar laika nišu piešķiršanu un lietošanu tās lidostās rīkojas 

diskriminējošā veidā, kā izklāstīts šā panta 1.b punktā: 

 

1.a Trešās valsts rīcība tiek uzskatītu par diskriminējošu 1. punkta izpratnē, ja tā: 

 

a) neizrāda tādu attieksmi pret Savienības aviosabiedrībām, kas līdzvērtīga tai, kādu 

minētās valsts aviosabiedrībām garantē šī regula; vai 

 

b) nenodrošina de facto valsts režīmu Savienības aviosabiedrībām; vai 

 

c) attiecas pret citu trešo valstu aviosabiedrībām labvēlīgāk nekā pret Savienības 

aviosabiedrībām. 
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1.b Neskarot Savienības starptautiskās saistības, Komisija saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto 

procedūru var ieteikt, ka vienai vai vairākām dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, tostarp 

jāatsauc laika nišas, attiecībā uz vienu vai vairākām trešās valsts aviosabiedrībām, lai 

kompensētu attiecīgās trešās valsts diskriminējošo rīcību, ja ir domājams, ka nav nodrošināti 

vienādi noteikumi un godīga konkurence ar Savienības aviopārvadātājiem. 

 

2. Dalībvalstis informē Komisiju par jebkurām nopietnām grūtībām, ar ko Savienības 

aviosabiedrības sastopas de jure vai de facto, saņemot laika nišas trešo valstu lidostās. 

 

Nobeiguma noteikumi 

 
21. pants 

 

Ziņojums un sadarbība 

 

1. Vēlākais četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 

un Padomei ziņojumu par tās darbību. Šajā ziņojumā īpaši izvērtē 9., 10., 10.a, 11. un 

13. panta darbību. 

 

2. Dalībvalstis un Komisija sadarbojas šīs regulas piemērošanā, jo īpaši attiecībā uz informācijas 

vākšanu 1. punktā minētajam ziņojumam. 

 

22. pants 

 

Atcelšana 

 

Ar šo tiek atcelta Regula (EEK) Nr. 95/93. 

 

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, 

kas atrodas II pielikumā. 
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23. pants 

 

Stāšanās spēkā 

 

Šī regula stājas spēkā marta pēdējā svētdienā vai oktobra pēdējā svētdienā, atkarībā no tā, kurš 

termiņš iestājas ātrāk pēc 24 mēnešiem pēc regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

 

Briselē, […]  

 

 

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

[…] […] 

 

 

_______________ 
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I PIELIKUMA I PAPILDINĀJUMS 

 

Atceltā regula ar tās secīgo grozījumu sarakstu 

 

Padomes Regula (EEK) Nr. 95/93 (OV L 14, 22.1.1993., 1. lpp.) 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 894/2002 

 

(OV L 142, 31.5.2002., 

3. lpp.) 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1554/2003 

 

(OV L 221, 4.9.2003., 1. lpp.) 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 793/2004 

 

(OV L 138, 30.4.2004., 

50. lpp.) 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 545/2009 (OV L 167, 29.6.2009., 

24. lpp.) 

 

 

_______________ 
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I PIELIKUMA II PAPILDINĀJUMS 

 

ATBILSTĪBAS TABULA 

 

Regula (EEK) Nr. 95/93 Šī regula 

1. panta 1. un 2. punkts 1. panta 1. un 2. punkts 

1. panta 3. punkts — 

2. panta a) punkts 2. panta 1. punkts 

2. panta b) punkts 2. panta 2. punkts 

2. panta c) punkts — 

2. panta d) punkts 2. panta 3. punkts 

2. panta e) punkts 2. panta 4. punkts 

2. panta f) punkta i) apakšpunkts 2. panta 5. punkts 

2. panta f) punkta ii) apakšpunkts 2. panta 6. punkts 

— 2. panta 7. punkts 

— 2. panta 8. punkts 

— 2. panta 9. punkts 

2. panta g) punkts 2. panta 11. punkts 

2. panta h) punkts — 

2. panta i) punkts 2. panta 10. punkts 

2. panta j) punkts 2. panta 12. punkts 

2. panta k) punkts 2. panta 13. punkts 

2. panta l) punkts 2. panta 14. punkts 

2. panta m) punkts 2. panta 15. punkts 

— 2. panta 16. punkts 

— 2. panta 17. punkts 

— 2. panta 18. punkts 

— 2. panta 19. punkts 
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— 2. panta 20. punkts 

— 2. panta 21. punkts 

3. panta 1. punkts 3. panta 1. punkts 

3. panta 2. punkts 3. panta 2. punkts 

3. panta 3. punkts 3. panta 3. punkts 

3. panta 4. punkts 3. panta 4. punkts 

— 3. panta 5. punkts 

3. panta 5. punkts 3. panta 6. punkts 

3. panta 6. punkts 3. panta 7. punkts 

3. panta 7. punkts 3. panta 8. punkts 

— 3. panta 9. punkts 

— 3. panta 10. punkts 

4. panta 1. punkts 5. panta 1. punkts 

— 5. panta 2. punkts 

4. panta 2. punkta a) apakšpunkts 5. panta 3. punkta a) apakšpunkts 

4. panta 2. punkta b) apakšpunkta pirmais 

teikums 

5. panta 3. punkta b) apakšpunkts 

— 5. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) daļa 

— 5. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļa 

4. panta 2. punkta b) apakšpunkta otrais 

teikums 

5. panta 3) punkta c) apakšpunkts 

4. panta 2) punkta c) apakšpunkts 5. panta 3. punkta d) apakšpunkts 

— 5. panta 3. punkta beigas 

4. panta 3. punkts 5. panta 4. punkts 

4. panta 4. punkts 5. panta 5. punkts 

4. panta 5. punkts 5. panta 6. punkts 

4. panta 6. punkts 5. panta 7. punkts 

4. panta 7. punkts 5. panta 7. punkts un 6. panta 1. punkts 

— 6. panta 2. punkts 

4. panta 8. punkts 6. panta 3. punkts 

— 6. panta 4. punkts 

4. panta 9. punkts — 

4. panta 10. punkts 6. panta 5. punkts 
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5. panta 1. punkta pirmā daļa 8. panta 1. punkta pirmā daļa 

5. panta 1. punkta a) apakšpunkts 8. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

— 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts 

5. panta 1. punkta b) apakšpunkts 8. panta 1) punkta c) apakšpunkts 

5. panta 2. punkts 8. panta 2. punkts 

5. panta 3. punkts 8. panta 3. punkts 

6. panta 1. punkts  4. panta 1. punkts 

6. panta 2. punkts  4. panta 5. punkts 

6. panta 3. punkts  4. panta 2. punkts 

— 4. panta 3. punkts 

6. panta 1. punkta beigas 4. panta 4. punkts 

7. pants 7. pants 

8. panta 1. punkts 10. panta 1. punkts 

8. panta 2. punkta pirmās daļas ievadvārdi 10. panta 2. punkta ievadteikums 

8. panta 2. punkta pirmās daļas pirmais un 

otrais ievilkums 

10. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts 

8. panta 2. punkta otrā daļa — 

8. panta 3. punkts  9. panta 3. punkts 

8. panta 4. punkts 10. panta 5. punkts 

8. panta 5. punkts 9. panta 8. punkta pirmā daļa 

— 9. panta 8. punkta otrā daļa 

8. panta 6. punkts 9. panta 7. punkts 

8. panta 7. punkts 9. panta 9. punkts 

— 11. pants 

8.a pants 13. pants 

8.a panta 1. punkts 13. panta 1. punkts 

— 13. panta 2. punkta pirmā daļa 

8.a panta 2. punkts 13. panta 2. punkta otrā daļa 

— 13. panta 2. punkta beigas 
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8.a panta 3. punkts 13. panta 3. punkts 

8.b panta pirmais teikums 10. panta 7. punkts 

8.b panta otrais teikums 14. pants 

8.b panta trešais teikums — 

9. pants 12. pants 

10. panta 1. punkts 9. panta 1. punkts 

10. panta 2. punkts — 

10. panta 3. punkts 10. panta 4. punkts 

10. panta 4. punkta a) apakšpunkta pirmais, 

otrais un trešais ievilkums 

10. panta 5. punkta a) apakšpunkta 

i), ii) un iii) daļa 

10. panta 4. punkta b), c) un d) apakšpunkts 10. panta 5. punkta b), c) un d) apakšpunkts  

— 10. panta 5. punkta beigas 

10. panta 5. punkts 10. panta 7. punkts 

— 10. panta 6. punkts 

10. panta 6. punkts 9. panta 3. punkts 

10. panta 7. punkts 9. panta 4. punkts 

10. panta 8. punkts 9. panta 5. punkts 

10. panta 9. punkts 9. panta 6. punkts 

10.a pants — 

11. pants  19. pants 

12. pants 20. pants 

13. panta 1. un 2. punkts 16. panta 1. un 2. punkts 

— 16. panta 3. punkts 

13. panta 3. punkts 16. panta 4. punkts 

13. panta 4. punkts — 

— 15. pants 

14. panta 1. punkts 17. panta 1. punkts 

— 17. panta 2. punkts 

14. panta 2. punkts 18. panta 1. punkts 

14. panta 3. punkts — 
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14. panta 4. punkts 18. panta 2. punkts 

14. panta 5. punkts 18. panta 3. punkts 

14. panta 6. punkta a) un b) apakšpunkts 18. panta 4. punkta pirmā un otrā daļa 

14.a pants 21. pants 

— 22. pants 

15. pants 23. pants 

— I pielikums: 

— II pielikums 

 

 

 

_______________
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II PIELIKUMS 

 

PAZIŅOJUMS IEKĻAUŠANAI PADOMES SANĀKSMES PROTOKOLĀ 

 

"Lai Apvienotajai Karalistei un Spānijai dotu vairāk laika panākt vienošanos par Gibraltāra 

jautājumu, prezidentvalsts ierosina pagaidām nepieņemt lēmumu par šo jautājumu. 

 

Lai šādu lēmuma pieņemšanas atlikšanu atspoguļotu dokumenta tekstā, prezidentvalsts ierosina no 

teksta pilnībā svītrot atsauces uz Gibraltāru (29. apsvērumā un 1. pantā) un 7. un 9. zemsvītras 

piezīmi aizstāt ar tekstu, kurā paskaidrots, ka jautājums pagaidām ir šādā veidā atlikts." 

 

 

_______________ 

 


