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На 4 септември 2014 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно: 
 

„Капацитет на летищата в ЕС“ (проучвателно становище). 
 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 11 ноември 2014 г. 
 
На 503-тата си пленарна сесия, проведена на 10 и 11 декември 2014 г. (заседание от 
10 декември), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 117 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 За да се намери решение на въпроса с недостига на капацитет, трябва да се използват 

по-ефективно съществуващите активи на летищата в ЕС. По-голямата интермодалност, 
по-добрата свързаност, по-ефективното използване на вторични центрове и малки 
летища, по-големите самолети и оптимизирането на процесите биха могли да бъдат 
подходящи решения. Това се отнася и до приемането на т.нар. „пакет за летищата“ и 
прилагането на Единното европейско небе (ЕЕН) и Изследване на управлението на 
въздушното движение в единното европейско небе (SESAR). Капацитетът на летищата 
трябва да се превърне в пълноправен стълб на ЕЕН. 

 

1.2 В дългосрочен план капацитет на летищата ще трябва да се изгражда под формата на 
инфраструктура, напр. терминали и писти. Основната цел на разширяването на 
летищата трябва да бъде подобряването на връзките на устойчива икономическа 
основа. На центровете на ЕС трябва да се даде реална възможност да отговорят на 
нарастващото търсене, което включва скъсяване на процесите на планиране, за да се 
реагира бързо на евентуално увеличение на търсенето. 

 

1.3 Разширяването на летищата – когато това е обосновано – трябва да се вписва в 
балансиран подход. Първо, летищата имат положително икономическо въздействие 
върху съседните си райони. За ЕИСК е ясно, че това положително въздействие трябва 
да се запази. Второ, въпросите, свързани с околната среда, трябва да се оценяват по 
прозрачен начин. Трето, разширяването на летищата има обществено измерение. Това 
налага обществен диалог, в който да участват, например службите за контрол на 
въздушното движение, летищните власти, авиокомпаниите, заинтересовани страни на 
регионално равнище, местните жители, правителството и др. 
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1.4 ЕИСК изразява убеждението, че е от решаващо значение държавите членки да вземат 

мерки по отношение на планирането и управлението на земеползването. В противен 
случай развитието на летищата ще бъде възпрепятствано от множество непредвидени и 
ненужни пречки, а в някои случаи ще бъде застрашен и настоящият капацитет на 
летищата. 

 
1.5 Съществуващите регионални летища би трябвало да се развиват само там, където има 

ясно изразено търсене на повече трафик. Правителствата на държавите членки следва 
да установят предизвикателствата, свързани с капацитета, и да определят стратегии за 
преодоляването им. Освен в случаите на задължение за предоставяне на обществена 
услуга, ЕС би трябвало да спре да финансира развиването на регионален капацитет на 
нови терени, без да се засягат правилата по смисъла на член 107 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 

 

1.6 Според ЕИСК новите насоки на ЕС за държавните помощи за летищата и въздушните 
превозвачи са много ценни, тъй като предоставят правна сигурност. Възможността за 
запазването на неустойчивите регионални летища ще бъде, в крайна сметка, проверена 
въз основа на общи критерии. 

 

1.7 Последователността и яснотата на регулаторните правила са от основно значение за 
осигуряването на необходимите стимули за гарантиране на дългосрочни инвестиции в 
инфраструктура, така че летищата да могат да намерят адекватно решение на проблема 
с недостига на капацитет. 

 

1.8 Капацитетът на летищата има и политическо измерение. ЕИСК изразява категоричното 
си убеждение, че ЕС, съвместно с държавите членки и заинтересованите страни, 
включително и социалните партньори, трябва да вземе общо стратегическо решение за 
това кои летища ще бъдат важни за системата и би трябвало да бъдат изведени на 
преден план през следващите години. За запазването на конкурентоспособността на 
въздухоплаването в ЕС на глобализираните пазари е необходимо спешно да бъде 
приета интегрирана европейска стратегия за въздухоплаването, която да отчита 
икономическите, екологичните и социалните аспекти, както и създаването на работни 
места. 

 

1.9 Трябва да се направи оценка на проектите за летищна инфраструктура, съфинансирани 
от ЕС през последните години. ЕИСК приветства ангажимента на Европейската сметна 
палата за извършване на тази важна дейност. Заключенията и препоръките от тази 
работа би трябвало да бъдат предмет на обществен дебат. 

 

1.10 ЕИСК смята, че Европейската комисия (ЕК) би трябвало да опрости и рационализира 
структурите, които управляват въздухоплаването в ЕС, и по-специално летищата в ЕС. 
Комисията се нуждае от пълни и надеждни данни и информация относно операциите на 
летищата в ЕС. Понастоящем такива данни не са налични. ЕИСК призовава 
управляващите органи на летищата и публичните власти да ги предоставят. 
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2. Въведение 
 
2.1 Летищата в ЕС са ценен актив, но въпреки това през следващите години няколко 

големи летища ще имат проблеми с все по-голямото претоварване, докато капацитетът 
на много други няма да бъде използван в достатъчна степен. Би могло да се твърди, че 
на територията на целия ЕС съществува достатъчно капацитет, но въпросът е в това 
дали той се намира на подходящото място. 

 
2.2 През последните години обществената дискусия за капацитета на летищата се водеше 

най-вече в два контекста: загубата на капацитет в централните летищни центрове в 
полза на конкуренти извън ЕС и Европа като Турция и държавите от Персийския залив 
и „синдромът Райънеър“ – нискотарифни авиокомпании, които водят до бързо 
нарастване на трафика на по-малките регионални летища, но не са стабилни ползватели 
в дългосрочен план. Проблемът обаче се крие много по-дълбоко. 

 
2.3 През 2007 г. ЕК публикува съобщението си „План за действие относно капацитета, 

ефективността и безопасността на летищата в Европа“, в което констатира 
нарастващото несъответствие между капацитета и търсенето в редица центрове в ЕС1 и 
предложи няколко мерки за по-добро използване на съществуващия капацитет. През 
2007 г. Европейският парламент (ЕП) прие доклад по собствена инициатива в отговор 
на Плана за действие на Комисията, в който приветства съобщението на ЕК и разгледа 
значението на проблема с недостига на капацитет на летищата. 

 
2.4 През 2011 г. ЕК публикува друго съобщение2 относно капацитета като част от т.нар. 

„пакет за по-добри летища“, в който капацитетът и качеството се определят като 
основните предизвикателства за европейските летища. 

 
2.5 Евроконтрол осъществи няколко проучвания на тема „Предизвикателства на растежа“ 

през 2004 г., 2008 г. и 2013 г., предричайки критичен недостиг на капацитет през 
следващите 20 години. 

 
2.6 Подобни енергични действия показват неотложността на проблема с недостига на 

капацитет. Въздухоплавателният сектор вече постигна значителни резултати. 
Капацитетът и ефективността бяха оптимизирани във всички полета на действие. Сред 
тях са: 

 
• по-добри и повече интермодални връзки до и от някои летища; 
• реорганизация на вътрешните процедури в цялата система на въздухоплаването, 

включително процесите на консолидация и 

                                                      
1 

 COM(2006) 819 final, стр. 2. 
2 

 COM(2011) 823 final. 
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• прилагане на Съвместното вземане на решения за летищата (A-CDM) във все по-
голям брой летища. 

 
2.6.1 От 2004 г. инициативата Единно европейско небе (ЕЕН) се стреми да постигне по-

добро използване на европейското въздушно пространство и да смекчи отрицателните 
последици от неговата разпокъсаност. Летищата, участващи в ЕЕН, допринасят за 
целите на инициативата и в рамките на програмата за Изследване на управлението на 
въздушното движение в единното европейско небе (SESAR). Недостигът на наземен 
капацитет застрашава успеха на ЕЕН. 

 
2.7 Понастоящем Комисията работи върху по-подробно развити идеи за бъдещата 

стратегия за летищата със заинтересовани страни в Европейската обсерватория на 
капацитета на летищата. Обсерваторията има три задачи: 

 
a. да подпомага Комисията в търсенето на решение на предизвикателствата, свързани 

с капацитета на летищата и качеството; 
б. да насърчава споделянето на опит и най-добри практики във и извън Европа и 
в. да създаде по-ясна картина на проблема, на неговото въздействие и да предложи 

възможни решения, включително и политически. 
 

ЕИСК приветства създаването на Обсерваторията и насърчава по-нататъшната � вече 
доказано качествена работа. 

 
3. Развитие на европейските летища през последното десетилетие 
 
3.1 В Европа има над 450 летища и въпреки това европейските летища все още са 

изправени пред предстоящ недостиг на капацитет. 
 
3.2 Международният съвет на летищата (ACI) за Европа разделя летищата на групи, както 

следва: 
 

Група летища 
според ACI 

Големина (милиони пътници на година) Брой летища в Европа 

1 >25 14 
2 10-25 23 
3 5-10 34 
4 <5 390 

 
Голяма част от трафика се поема от относително малък брой летища. Обяснението се 
крие в различните летищни модели. Групи летища 3 и 4 са доста малки, предоставят 
връзки „от точка до точка“, захранват трафика на по-големите летища и осигуряват 
обществени услуги. Това означава, че множество големи летища зависят от малки 
летища. 
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Летище тип централен „хъб“ е „единично летище, на което една или повече 
авиокомпании предлагат интегрирана мрежа от услуги за връзка с широк кръг 
дестинации с голяма честота“ (източник: Асоциация на европейските авиокомпании 
(АЕА), Европейски летища, Брюксел, 1995 г.). 

 
3.2.1 При системата „от точка до точка“ пътниците пътуват директно от произхода до 

дестинацията, без прекачване. 
 
3.2.2 Двете системи се допълват. Те просто имат различни цели: системата на централен 

„хъб“ е насочена към постигането на максимално свързаност, докато системата „от 
точка до точка“ се стреми да постигне възможно най-голяма степен на мобилност и 
гъвкавост. 

 
3.3 ЕС финансира извънредно голям брой проекти за летищна инфраструктура. Според 

ЕИСК липсва публично достъпна информация за тези инвестиции и за тяхната 
ефективност във връзка с постигането на допълнителна свързаност и ефективност за 
обществеността. 

 
3.4 ЕИСК счита, че нововъведените насоки на ЕС3 за държавните помощи за летищата и 

въздушните превозвачи са много ценни, тъй като предоставят правна сигурност. Освен 
това в насоките се прави разграничение между летища, необходими например за 
предоставяне на обществени услуги и летища, които са излишни, т.е., летища, които 
нито могат да покриват оперативните си разходи, нито са необходими за запазването на 
обществена услуга. 

 
4. Очаквания за бъдещ растеж 
 
4.1 Бъдещите пазари на въздухоплаването ще бъдат Азиатско-Тихоокеанският регион, 

Латинска Америка, Африка и Близкият Изток. До 2032 г. средният годишен прираст на 
пътническите потоци в тези региони ще възлиза на между 6 и 7 %. Средният темп на 
растежа в Европа и Северна Америка ще бъде около 3%. 
 
Освен това понастоящем в процес на изграждане е огромен обем от капацитет извън 
ЕС. Китай построи близо 80 летища. Понастоящем Турция, Дубай и Сингапур 
изграждат гигантски платформи, които ще могат да поемат до 160 милиона пътници – 
значително повече отколкото най-голямото летище в света днес – Атланта с 
96 милиона пътници. 

 

                                                      
3

  Съобщение на Комисията „Насоки относно държавните помощи за летища и авиокомпании“ (2014/C 99/03); становище 
на ЕИСК CCMI/125, прието на 9 юли 2014 г. (предстои публикуване в Официален вестник). 
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4.2 В последния си доклад „Предизвикателства на растежа“ от 2013 г. Евроконтрол 
констатира, че през следващите 20 години се очаква свиване на капацитета. Според 
най-вероятния сценарий през 2035 г. няма да бъдат изпълнени 1,9 млн. полета поради 
ограничения, свързани с капацитета. Това съответства на 12% от търсенето. Двайсет 
летища в Европа ще бъдат силно претоварени в продължение на над шест часа дневно, 
докато понастоящем това се отнася само за три. 

 
4.2.1 Нарастването на капацитета няма да бъде равномерно разпределено между 

европейските летища. Най-голям растеж ще се наблюдава в Източна Европа, докато 
вътрешноевропейският трафик и делът на трафика в Северозападна Европа ще 
намаляват. ЕИСК отбелязва това развитие и смята, че европейските летища трябва да 
съумеят да отговорят на тези предизвикателства. 

 
5. Предизвикателства на растежа 
 
5.1 Според ЕИСК е от съществено значение да се укрепят европейската 

конкурентоспособност и привлекателност за инвестиции в сектора на 
въздухоплаването. От решаващо значение в тази връзка е наземният капацитет. 

 
5.2 ЕИСК е убеден, че ЕЕН трябваше да бъде отдавна приведено в изпълнение и че тази 

инициатива е необходима за посрещането на предизвикателството, свързано с 
недостига на капацитет. Дори и само свеждането до минимум на закъсненията би 
имало непосредствен ефект върху капацитета на системата и нейните летища. ЕИСК 
изразява съгласие с ACI, че наземният капацитет би трябвало да се превърне в 
пълноправен стълб на ЕЕН и че целите за наземния капацитет би трябвало да 
съответстват на тези на ЕЕН. 

 

5.3 В осъщественото от Евроконтрол проучване „Предизвикателства на растежа“ се 
предлагат шест мерки, които, ако бъдат приложени в съчетание, биха могли да намалят 
обема на незадоволеното търсене през 2035 г. с 42 %. Това означава 
800 000 допълнителни полета или 50 млн. пътници. Възможните решения включват: 

 

• по-големи самолети; 
• допълнителни високоскоростни влакове; 
• алтернативни решения на местно равнище: авиолиниите следва да се разрастват 

там, където има наличен капацитет; 
• по-добро използване на по-малките летища; 
• привеждане в изпълнение на SESAR и 
• консолидиране на полетните планове. 

 

5.3.1 Според разбирането на ЕИСК тези мерки следва да се предприемат с цел посрещане на 
незадоволеното търсене, но той смята, че те може да се окажат недостатъчни за 
посрещането на цялото бъдещо търсене. Освен това не всички от тези мерки са 
приложими към всяко летище в ЕС. 
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5.4 Според ЕИСК приемането на предложения от ЕК пакет за летищата също би трябвало 

да допринесе за по-доброто използване на наличните съоръжения на летищата. ЕИСК 
призовава за амбициозни резултати от текущата работа в Парламента и Съвета, в 
съответствие с онова, което предложи в своето становище относно пакета за летищата4. 

 
5.5 В крайна сметка изглежда, че решението на проблема с недостатъчния капацитет на 

летищата включва изграждане на нов капацитет, наред с оптимизирането на 
съществуващия. Това е трудно, тъй като много летища вече не са в състояние да 
инвестират в допълнителен капацитет. В изданието от 2013 г. на доклада си 
„Предизвикателства на растежа“ Евроконтрол посочва, че „липсата на приходи, 
трудностите при получаване на финансиране и нарастващата съпротива спрямо 
проекти за изграждане на транспортна инфраструктура“ са накарали някои летища да 
преразгледат плановете си за разширяване. 

 
5.6 ЕИСК препоръчва настоятелно да се направи оценка на целесъобразността на 

направените досега инвестиции от ЕС в летищна инфраструктура. ЕИСК приветства 
съобщението на Европейската сметна палата, че тя работи по този въпрос, и 
препоръчва да се използва широка контролна извадка. 

 
6. Пречки пред разширяването на летищната инфраструктура 
 
6.1 Когато планират разширяването на инфраструктурата си, летищата са изправени пред 

няколко предизвикателства. Тези предизвикателства или пречки могат да бъдат 
групирани, както следва: 

 
• финансови и икономически предизвикателства; 
• регулаторни изисквания, включително фактори, свързани с околната среда; 
• обществени предизвикателства, напр. нарастваща съпротива от страна на 

населението и 
• съображения от политическо естество. 

 
6.1.1 Летищата проявяват голяма предпазливост при инвестирането поради неотдавнашната 

икономическа криза. От една страна съществува тенденция за намаляване на 
приходите. От друга страна летищата са изправени пред нарастващи разходи за 
сигурност и безопасност (оперативни разходи). Неотдавнашните подобрени решения 
относно държавните помощи и новите насоки за държавните помощи означават, че за 
по-малките летища ще бъде по-голямо предизвикателство да останат икономически 
жизнеспособни. Осигуряването на финансиране за инфраструктурни проекти се 
превърна в сериозно предизвикателство за летищата. 

 

                                                      
4

  ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 173-178. 
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6.1.2 Те трябва да отговарят редовно на множество изисквания. Административните 
процедури са много сложни, особено що се отнася до въпроси, свързани със 
сигурността и околната среда. ЕИСК изобщо не отрича значението на изискванията във 
връзка с околната среда. Към тези въпроси обаче трябва да се възприема балансиран 
подход. Европейската комисия вече постигна добър напредък, например с 
Регламент (ЕС) № 598/2014 относно определянето на правила и процедури за 
въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в 
рамките на балансирания подход. Европейският сектор на въздухоплаването е в добра 
позиция за постигане на „зелен растеж“. ЕИСК предупреждава Европейската комисия 
по-специално във връзка с прилагането на неинтегрирани решения на проблемите, 
свързани с околната среда. Комитетът изтъква необходимостта от интегрирани 
глобални решения. Като се има това предвид, Европейската комисия би могла да 
предприеме целесъобразна първа стъпка, възлагайки широкомащабен проект за 
картографиране и документиране на съществуващите ограничения, свързани с околната 
среда, които се отразяват на капацитета на европейските летища. 

 
6.1.3 Нарастващите обществени предизвикателства под формата на растяща съпротива на 

населението срещу инфраструктурни проекти създават нов проблем. Проектите за 
разширяване на големите летища – „хъбове“ в ЕС са спрени, някои от тях от повече от 
десет години. Като пример могат да се посочат проектите за евентуално трето летище в 
Париж и за допълнителни писти на летищата във Франкфурт и Мюнхен и дискусията в 
Обединеното кралство/Лондон за това как най-добре да се разшири капацитетът в 
мултимодална метрополна среда. 

 
6.1.4 Нараства съпротивата на обществото в резултат, между другото, от шумовото 

замърсяване. От друга страна, летищата и въздушните превозвачи харчат огромни суми 
за мерки за намаляване на шума. Така например, летище Виена стартира схема за 
защита от шума, която обхваща 12 000 домакинства. Очакваните общи разходи ще 
възлязат на около 51 милиона евро, от които 37 милиона евро ще бъдат предоставени 
пряко от Flughafen Wien AG. Бюджетът на летищата в Лиеж и Шарлероа за обратно 
изкупуване или шумоизолиране на 20 816 домакинства възлиза на 444 милиона евро. 
През периода 2007-2011 г. лондонското летище Хийтроу похарчи 37 милиона евро за 
мерки за намаляване на шума. 

 
6.1.5 Правителствата на държавите членки следва да установят предизвикателствата, 

свързани с капацитета, и да определят стратегии за преодоляването им. Във връзка с 
това става очевидна необходимостта ЕС да заеме силна лидерска позиция за 
координиране на тези национални стратегии във връзка с капацитета и предоставяне на 
целесъобразни финансови насоки и подкрепа. Критериите за финансиране от страна на 
ЕС на летищни съоръжения на нови терени би трябвало да бъдат много строги. ЕС би 
трябвало да ограничи финансирането на подобни проекти до онези, които са финансово 
жизнеспособни или отговарят на критерии за задължение за обществена услуга. 
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6.1.6 ЕИСК би искал да посочи, че дискусията относно капацитета има и политическо 
измерение. ЕИСК изразява категоричното си убеждение, че ЕС, съвместно с държавите 
членки и заинтересованите страни, включително и социалните партньори, трябва да 
вземе общо стратегическо решение за това кои летища ще бъдат важни за системата и 
би трябвало да бъдат изведени на преден план през следващите години. Балансът на 
приоритетите на ЕС по отношение на системите на централен „хъб“ и „от точка до 
точка“ следва да бъде оценен и при необходимост преразгледан. Сега повече от всякога 
е необходима интегрирана европейска политика, която да отчита икономическите, 
екологичните и социалните аспекти, както и създаването на работни места. 

 

6.1.7 Освен това няколко генерални дирекции на Комисията работят по въпроси, свързани с 
авиационния сектор: MOVE, EMPL, COMP, JUST и др. Компетентностите им зависят 
от конкретната област на политика и съществуват много връзки с различни области 
като международните отношения, държавните помощи, ЕЕН и мултимодалността. Това 
не се оказва ефикасно при стремежа за възприемане на интегриран, цялостен подход 
към въздухоплаването в ЕС, обхващащ цялата верига, което е наложително. Действията 
на Комисията в областта на въздухоплаването, по-специално тези, свързани с летищата, 
трябва да бъдат интегрирани много по-добре. 

 

6.2 Като при всеки производствен процес физическият капацитет на едно летище е 
подложен на ограничения, т.е. фактори, които ограничават реалния капацитет. По 
отношение на капацитета на пистите те включват: 

 

• операциите (микс от въздухоплавателни средства); 
• метеорологичните условия и 
• съоръженията. 

 

6.2.1 Освен това оперативните процедури и разпоредби оказват въздействие върху всички 
фактори, влияещи върху капацитета на летищата, например специалните процедури по 
захождане и излитане или изискванията по отношение на въздушното пространство 
поради съображения във връзка с шума. Реалният капацитет на летищата обикновено е 
много по-нисък от физическия. „Балансираният подход“ на Международната 
организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) представлява най-ефективният 
метод за справяне с шума на и около летищата по щадящ околната среда и 
икономически отговорен начин. 
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6.2.2 При работата си във връзка с капацитета на летищата ЕК обикновено взема предвид 
само капацитета на пистите. Както беше показано по-горе, този подход е непълен и 
ЕИСК насърчава Европейската комисия, когато разглежда този въпрос, да отчита и 
други решаващи фактори за капацитета на летищата като капацитета на въздушното 
пространство на околните летища. От решаващо значение за разрешаването на 
проблема с недостига на капацитет на летищата е взаимодействието между летищата и 
въздушното пространство (или доставчиците на аеронавигационни услуги). Но 
начинът, по който се управлява това взаимодействие в целия Европейски съюз и дори 
на територията на някои държави членки, се различава значително. 

 
6.2.3 От решаващо значение е държавите членки да вземат мерки относно планирането и 

управлението на земеползването. Това често е в ръцете на местните и регионалните 
власти, които би трябвало да ценят ролята на летищата в националните и европейските 
мрежи, особено извън централните хъбове, където има силен натиск за използването на 
земя за други цели. ЕС трябва да договори общи принципи в това отношение и да 
определи съгласувана правна рамка и рамка за планиране с цел оптимизиране на 
решенията във връзка с новия капацитет. 

 
6.3 Трябва да бъде изграден консолидиран общ пазар на гражданското въздухоплаване в 

ЕС. ЕИСК предупреждава обаче, че централните хъбове не би трябвало да бъдат 
предпочитани за сметка на регионалните летища. Двата модела се допълват взаимно и 
би трябвало да останат неразделна част от т.нар. основна и всеобхватна мрежа в 
политиката относно ТЕМ-Т. Понякога това означава, че разрастването е съпроводено 
от претоварване. 

 
6.4 ЕИСК насърчава Европейската комисия да разгледа въпроса за капацитета на 

европейското въздушно пространство както от гледна точка на международната 
конкурентоспособност – което, разбира се, е от решаващо значение, така и във връзка с 
гладкото функциониране на вътрешния пазар на ЕС. По-добро и по-рационално 
използване на регионалния капацитет би могло да спомогне за облекчаването на 
натиска върху натоварените хъбове. Провежданите изпитания на кула за контрол на 
въздушното движение от разстояние (напр. в Швеция) са интересни в този контекст 
като средство за понижаване на оперативните разходи на подобни регионални летища, 
при запазване на най-високите нива на безопасност. 
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6.5 Ролята на Комисията е от решаващо значение. Но тя не е напълно и подробно 
дефинирана: за да може да предприеме нещо повече от мониторинг и настойчиво 
подканване на всички участници към по-голяма ефективност, Комисията би имала 
нужда преди всичко от пълни и надеждни данни и информация за операциите на 
летищата в ЕС. Тези данни понастоящем не са налични, нито има критерии за това 
какво би трябвало да представлява „ефективно летище“, нито официални цифри за 
публичното финансиране на летищата на равнището на ЕС. 

 
Брюксел, 10 декември 2014 г. 
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