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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2011 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii. 

Branża obsługi naziemnej długo czekała na wniosek Komisji, który ma poprawić skuteczność 
i ogólną jakość usług obsługi naziemnej dzięki większemu otwarciu rynku. Choć wniosek 
stanowi znaczny postęp w stosunku do obowiązujących przepisów, ważne problemy nadal 
wymagają rozwiązania, aby zagwarantować skuteczne otwarcie rynku, oparte na spójności 
i przejrzystości oraz lepszą jakość usług świadczonych zarówno użytkownikom portu 
lotniczego, jak i pasażerom.

Większy wybór usług obsługi naziemnej w portach lotniczych UE 

Komisja proponuje we wniosku obowiązek zwiększenia minimalnej liczby osób trzecich 
świadczących niektóre usługi obsługi naziemnej o kluczowym znaczeniu (obsługa bagażu, 
ramp, tankowania paliwa, ładunku i poczty) z dwóch do trzech w portach lotniczych 
obsługujących ponad 5 mln pasażerów oraz możliwość wykonywania obsługi naziemnej we 
własnym zakresie przez linie lotnicze, co zwiększy dostępny wybór i poprawi ogólną jakość 
usług obsługi naziemnej w europejskich portach lotniczych. 

Wniosek Komisji to ważny krok w kierunku otwarcia rynku usług obsługi naziemnej. 

Sprawozdawczyni popiera w związku z tym propozycję, aby porty lotnicze obsługujące 
rocznie ponad 5 mln pasażerów posiadały co najmniej trzech usługodawców. W przypadku 
tych portów lotniczych sprawozdawczyni nie widzi konieczności dalszego ograniczania 
dostępu podmiotom świadczącym usługi obsługi naziemnej, jak proponuje Komisja w art. 14 
dotyczącym portów lotniczych o szczególnych ograniczeniach. 

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem wprowadzenie wzajemnego uznawania 
zatwierdzeń pozostałych państw członkowskich, co jest naczelną zasadą swobody przepływu, 
a zatem także rynku wewnętrznego. Na ogół procedura uzyskiwania zatwierdzenia jest 
przejrzysta i niedyskryminująca i nie może w praktyce ograniczać dostępu do rynku lub 
swobody w wykonywaniu własnej obsługi do poziomu niższego niż określony
w rozporządzeniu. 

Zrównoważona liberalizacja unijnego rynku usług obsługi naziemnej

Otwarcie rynku usług obsługi naziemnej powinno być jednak zrównoważone. Obsługa 
naziemna to wysoce konkurencyjna branża wymagająca dużych inwestycji o wysokich 
kosztach stałych personelu i sprzętu. Od momentu otwarcia rynku usług obsługi naziemnej 
przewoźnikom udaje się stale obniżać koszty obsługi. W rezultacie w europejskim sektorze 
usług obsługi naziemnej zaobserwowano spadek marży przez ostatnie dziesięć lat, mimo 
szybko rosnącej liczby pasażerów w całej UE.

Otwarcie rynku wywrze presję na operatorów obsługi naziemnej, którzy z kolei będą 
zmuszeni obniżyć koszty personelu. Doprowadzi to do presji na obniżenie wynagrodzeń, do 
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zmniejszenia pewności zatrudnienia i liczby szkoleń, a także wzrostu zatrudnienia 
w niepełnym wymiarze godzin i na czas określony.

Dalsze usprawnianie przetargów – potrzeba większej elastyczności

Sprawozdawczyni przyznaje, że wniosek Komisji wprowadza usprawnienia w zakresie 
przetargów, dzięki bardziej szczegółowym specyfikacjom w procedurze selekcji i wydłużając 
maksymalny czas trwania wyboru podmiotu świadczącego niektóre kluczowe usługi obsługi 
naziemnej do dziesięciu lat. Według sprawozdawczyni należy zapewnić maksymalny czas 
trwania wszystkich usług obsługi naziemnej, a nie tylko tych wymienionych w odstępstwach 
w art. 14 wniosku. 

Aby umożliwić większą elastyczność usługodawcom, a zwłaszcza rozszerzyć dostęp dla 
MŚP, sprawozdawczyni sugeruje umożliwienie podmiotowi zamawiającemu podzielenie 
usług obsługi naziemnej na części i organizowanie odrębnej procedury przetargowej dla 
każdej z nich. Aby nie utrudniać dostępu do rynku usług naziemnych, ważne jest 
podtrzymanie kluczowego znaczenia otwartych procedur przetargowych: w związku z tym 
sprawozdawczyni sugeruje wprowadzenie obowiązku ogłoszenia przez podmiot zamawiający 
nowego przetargu – jeśli procedura nie wyłoniła zwycięzcy – w ciągu dwunastu miesięcy. 

Sprawozdawczyni podkreśla, że przetarg obejmujący zamówienie ważne przez określony 
okres, który nie wyłonił zwycięzcy, w którym to okresie inny usługodawca zaprzestał 
świadczenia usług przed początkiem przewidzianego w przetargu okresu, powinien zostać 
uznany za faktyczny monopol, co daje państwom członkowskim prawo do regulowania cen 
tych usług obsługi naziemnej, tak jak proponuje Komisja, podczas gdy w świetle prawa rynek 
nadal jest uważany za otwarty. 

Scentralizowana infrastruktura i wyjaśnienia dotyczące opłat

Aby zagwarantować przejrzystość i ułatwić użytkownikom portu lotniczego planowanie, 
należy zapewnić wspólny i przejrzysty system opłat za użytkowanie scentralizowanej 
infrastruktury portu lotniczego i urządzeń. Sprawozdawczyni sugeruje następnie 
wprowadzenie obowiązku umieszczania przez zarządzającego portem lotniczym 
w informacjach dostarczanych Komitetowi Użytkowników Portu Lotniczego 
i przedsiębiorstwom prognozy dotyczącej sytuacji w danym porcie lotniczym odnośnie do 
opłat za obsługę naziemną, wzrostu ruchu i proponowanych inwestycji w infrastrukturę. 

Aby uniknąć sytuacji, w której piętrzy się uciążliwe odwołania tylko po to, by odsunąć 
w czasie zastosowanie opłaty, ważną kwestią jest umożliwienie władzom portu lotniczego 
odzyskania opłat za czas poświęcony rozpatrzeniu odwołania. Jeżeli decyzja w sprawie 
wysokości opłat za obsługę naziemną zostaje przedstawiona niezależnemu organowi 
nadzorującemu zgodnie z ust. 6 artykułu, nie wchodzi ona w życie, dopóki niezależny organ 
nadzorujący nie przeanalizuje sprawy. Jeżeli niezależny organ nadzorujący zgadza się 
z decyzją zarządzającego infrastrukturą dotyczącą poziomu opłat za obsługę naziemną, opłaty 
mogą zostać odzyskane? za okres, który upłynął od momentu podjęcia pierwotnej decyzji.

Działania koordynacyjne
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Aby wzmocnić koordynującą rolę organu zarządzającego portem lotniczym, operator portu 
lotniczego jest uprawniony do egzekwowania zasad prowadzenia działalności. 
Sprawozdawczyni podkreśla, że zarządzający portem lotniczym powinien być 
odpowiedzialny za właściwą koordynację czynności w zakresie obsługi naziemnej w swoim 
porcie lotniczym. 

Stosowanie norm

Sprawozdawczyni popiera wprowadzenie minimalnych wymogów dotyczących usług 
świadczonych w porcie lotniczym, które poprawią jakość usług i usprawnią funkcjonowanie 
portów lotniczych. Istotne jest, aby minimalne wymogi respektowały zasady i ustalenia 
dotyczące bezpieczeństwa oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem portu lotniczego, 
o czym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie 
ochrony lotnictwa cywilnego. Ponadto sprawozdawczyni wprowadza obowiązek utworzenia 
i stosowania przez podmioty świadczące usługi obsługi naziemnej systemu zarządzania 
bezpieczeństwem, który wesprze egzekwowanie minimalnych wymogów jakości. Oprócz 
tego operator portu lotniczego jest uprawniony do egzekwowania minimalnych wymogów 
jakości. 

Wnioski

Sprawozdawczyni podkreśla, że otwarcie rynku usług obsługi naziemnej w UE powinno być 
zrównoważone, gdyż pełna liberalizacja mogłaby doprowadzić do wysokiej niestabilności, 
jako że coraz więcej podmiotów obsługi naziemnej byłoby zmuszonych wycofać się z rynku. 
Firmy obsługi naziemnej stanowią trzon transportu lotniczego, a niestabilny rynek usług 
obsługi naziemnej doprowadziłby do powtarzających się zakłóceń na europejskich lotniskach, 
a także dużych zwolnień. W dłuższej perspektywie pełna liberalizacja może jednak 
doprowadzić do powstania obejmującego całą Europę oligopolu w rękach kilku firm obsługi 
naziemnej, które przetrwają. Istnienie takiego oligopolu stałoby w sprzeczności z interesami 
linii lotniczych, pracowników i pasażerów oraz wpłynęłoby negatywnie na konkurencję, 
wzrost i zatrudnienie. 

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu i 
Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy z przedmiotowych portów 
lotniczych ustanawia komitet 

Każdy z przedmiotowych portów 
lotniczych ustanawia, na wniosek 
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przedstawicieli użytkowników portu 
lotniczego lub organizacji reprezentujących 
użytkowników portu lotniczego („Komitet 
Użytkowników Portu Lotniczego”).

użytkowników danego portu lotniczego,
komitet przedstawicieli użytkowników 
portu lotniczego lub organizacji 
reprezentujących użytkowników portu 
lotniczego („Komitet Użytkowników Portu 
Lotniczego”).

Or. en

Uzasadnienie

W poszczególnych portach lotniczych z powodu braku większych problemów lub punktów 
spornych przedstawiciele przestali przychodzić na spotkania powołanego Komitetu 
Użytkowników Portu Lotniczego. W związku z tym powołanie takiego komitetu nie powinno 
stanowić obowiązku, jeżeli użytkownicy nie wnioskowali o jego powołanie. Ponadto 
w mniejszych regionalnych portach lotniczych powołanie komitetu użytkowników 
i zarządzanie nim może prowadzić do wzrostu obciążenia administracyjnego i finansowego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy upoważnieni do świadczenia 
usług obsługi naziemnej w porcie 
lotniczym, w którym ich liczba jest 
ograniczona na podstawie art. 6 lub art. 14, 
są wybierani zgodnie z przejrzystą, otwartą
i niedyskryminacyjną procedurą 
przetargową.

1. Operatorzy upoważnieni do świadczenia 
usług obsługi naziemnej w porcie 
lotniczym, w którym ich liczba jest 
ograniczona na podstawie art. 6 lub art. 14, 
są wybierani zgodnie z przejrzystą 
i niedyskryminacyjną procedurą 
przetargową, otwartą dla wszystkich 
zainteresowanych stron, zgodnie 
z postanowieniami dyrektywy 2004/17/WE 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych.
Podmiot zamawiający może podzielić te 
usługi obsługi naziemnej na odrębne 
części i zorganizować procedurę 
przetargową dla każdej z nich.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po powiadomieniu Komisji dane 
państwo członkowskie może uwzględnić w 
specyfikacjach przetargu obowiązek 
świadczenia usługi publicznej, który musi 
być spełniony przez operatorów usług 
obsługi naziemnej w odniesieniu do portów 
lotniczych obsługujących regiony 
peryferyjne lub rozwijające się, które leżą 
na terytorium danego państwa i gdzie 
operatorzy nie wyrażają chęci świadczenia 
usług obsługi naziemnej bez wsparcia 
publicznego (tj. praw wyłączności lub 
płatności wyrównawczych), jeżeli takie 
porty lotnicze mają kluczowe znaczenie dla 
dostępności danego państwa 
członkowskiego. Przepis ten nie narusza 
zasad pomocy państwa w UE.

4. Po poinformowaniu Komisji i z 
zastrzeżeniem unijnych zasad pomocy 
państwa dane państwo członkowskie może 
uwzględnić w specyfikacjach przetargu 
obowiązek świadczenia usługi publicznej, 
który musi być spełniony przez operatorów 
usług obsługi naziemnej w odniesieniu do 
portów lotniczych obsługujących regiony 
peryferyjne lub rozwijające się, które leżą 
na terytorium danego państwa i gdzie 
operatorzy nie wyrażają chęci świadczenia 
usług obsługi naziemnej bez wsparcia 
publicznego (tj. praw wyłączności lub 
płatności wyrównawczych), jeżeli takie 
porty lotnicze mają kluczowe znaczenie dla 
dostępności danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli w wyniku przetargu nie 
wyłoniono wystarczającej liczby 
operatorów zgodnie z art. 6, organizator 
przetargu ogłasza nową procedurę 
przetargową w terminie 12 miesięcy od 
zakończenia poprzedniej procedury. 
Organizator przetargu może, po 
zasięgnięciu opinii Komitetu 
Użytkowników Portu Lotniczego, 
przedłużyć ten okres do maksymalnie 36 
miesięcy.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy usług obsługi naziemnej 
otrzymują upoważnienie na okres od 
siedmiu do dziesięciu lat, za wyjątkiem 
odstępstw dotyczących otwierania rynku 
własnej obsługi naziemnej i obsługi 
naziemnej na rzecz osób trzecich zgodnie 
z art. 14 ust. 1. Dokładny czas trwania 
upoważnienia dla operatorów i datę 
rozpoczęcia działalności określa się 
wyraźnie w zaproszeniu do składania ofert.

1. Operatorzy usług obsługi naziemnej 
otrzymują upoważnienie na okres od 
siedmiu do maksymalnie dziesięciu lat.
Dokładny czas trwania upoważnienia dla 
operatorów i datę rozpoczęcia działalności 
określa się wyraźnie w zaproszeniu do 
składania ofert.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli operator usług obsługi naziemnej 
przestanie wykonywać swoją działalność 
przed końcem okresu upoważnienia, to 
operatora zastępuje się zgodnie z procedurą 
selekcyjną określoną w art. 7, 8, 9 i w 
niniejszym artykule. Operator kończący 
działalność powiadamia właściwego 
organizatora przetargu o zamiarze 
zaprzestania działalności z odpowiednim 
wyprzedzeniem i na co najmniej sześć 
miesięcy przed opuszczeniem portu 
lotniczego. Operator może zostać ukarany 
karą pieniężną, jeżeli nie powiadomi 
organizatora przetargu z odpowiednim
wyprzedzeniem, chyba że może wykazać 

4. Jeżeli operator usług obsługi naziemnej 
przestanie wykonywać swoją działalność 
przed końcem okresu obowiązywania
upoważnienia, to operatora zastępuje się 
zgodnie z procedurą selekcyjną określoną 
w art. 7, 8, 9 i w niniejszym artykule.
Operator kończący działalność powiadamia 
właściwego organizatora przetargu 
o zamiarze zaprzestania działalności na co 
najmniej sześć miesięcy przed 
opuszczeniem portu lotniczego. Operator 
może zostać ukarany karą pieniężną, jeżeli 
nie powiadomi organizatora przetargu z co 
najmniej sześciomiesięcznym
wyprzedzeniem, chyba że może wykazać 
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działanie siły wyższej. działanie siły wyższej.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie zdoła 
znaleźć operatora usług obsługi 
naziemnej na taki ograniczony okres, to 
państwo członkowskie reguluje ceny usług 
obsługi naziemnej, na które występuje 
tymczasowy monopol, dopóki nowy 
operator nie zacznie świadczyć takich 
usług obsługi naziemnej w danym porcie 
lotniczym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane regulowanie cen w przypadku czasowego faktycznego monopolu nie ma 
podstaw prawnych, ponieważ rynek wciąż jest uważany za otwarty. Ceny ustalone między 
operatorem i jego klientem są rezultatem umowy handlowej zawierającej poufne informacje, 
które nie mogą zostać ujawnione. Takiej regulacji nie można narzucać na rynku 
komercyjnym. Stanowiłoby to zakłócenie konkurencji wobec potencjalnych rywali.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli państwo członkowskie nakłada 
wymóg, o którym mowa w ust. 2, 
dokumentacja przetargowa dotycząca 
procedury selekcyjnej określonej w art. 7–
10 zawiera wykaz przedmiotowych 
pracowników i odpowiednie dane 
szczegółowe dotyczące praw umownych 

5. Dokumentacja przetargowa dotycząca 
procedury selekcyjnej określonej w art. 7–
10 zawiera wykaz przedmiotowych 
pracowników i odpowiednie dane 
szczegółowe dotyczące praw umownych 
pracowników i warunków, na jakich 
pracowników uznaje się za związanych z 
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pracowników i warunków, na jakich 
pracowników uznaje się za związanych z 
przedmiotowymi usługami.

przedmiotowymi usługami.

Or. en

Uzasadnienie

Harmonizacja warunków socjalnych w ramach jednolitego rynku to kluczowy warunek, który 
należy spełnić, aby uniknąć dyskryminacyjnych praktyk. Rynek usług obsługi naziemnej jest 
bardzo chwiejny i operatorzy mogą się zmieniać przy każdej nowej procedurze przetargowej. 
Prowadzi to do dużej niepewności, którą odczuwa personel– może on podlegać przepisom 
i warunkom socjalnym nowego operatora lub nawet zostać zwolniony. W związku z tym ważne 
jest zapewnienie większej ciągłości warunków pracy personelu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ograniczeniu do jednego lub dwóch 
podmiotów jednej lub większej liczby 
kategorii usług naziemnych określonych 
w art. 6 ust. 2 w przypadku portów 
lotniczych, których wielkość ruchu wynosi 
nie mniej niż 5 mln pasażerów lub 
100 000 ton ładunku rocznie; przy czym w 
przypadku ograniczenia do dwóch 
podmiotów stosuje się przepisy art. 6 ust. 
3;

skreślona

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku portów lotniczych, w 
których wielkość ruchu w ciągu co 
najmniej trzech kolejnych lat wynosiła nie

1. Przedsiębiorstwo nie może wykonywać 
usług obsługi naziemnej jako operator 
usług obsługi naziemnej, podwykonawca
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mniej niż 2 mln pasażerów lub 50 000 ton 
ładunku rocznie, przedsiębiorstwo nie
może wykonywać usług obsługi naziemnej 
jako operator usług obsługi naziemnej ani 
jako użytkownik wykonujący własną 
obsługę naziemną, jeżeli nie uzyskało 
odpowiedniego zatwierdzenia.
Przedsiębiorstwo spełniające wymogi 
niniejszego rozdziału jest uprawnione do 
uzyskania zatwierdzenia.

ani jako użytkownik wykonujący własną 
obsługę naziemną, jeżeli nie uzyskało 
odpowiedniego zatwierdzenia.
Przedsiębiorstwo spełniające wymogi 
niniejszego rozdziału jest uprawnione do 
uzyskania zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Taki wymóg jest zgodny ze wspólnym oświadczeniem przyjętym przez trzech z czterech 
partnerów społecznych (porty lotnicze, związki zawodowe i niezależni operatorzy obsługi 
naziemnej) w kwietniu 2011 r. Należy jednak jasno stwierdzić, że ma to zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw, w tym podwykonawców. Ponadto nie ma powodu, by ograniczać 
ten wymóg tylko do większych portów lotniczych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Procedura uzyskiwania zatwierdzenia 
jest przejrzysta i niedyskryminująca i nie 
może w praktyce ograniczać dostępu do 
rynku lub swobody w wykonywaniu 
własnej obsługi do poziomu niższego niż 
określony w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli Komitet Użytkowników Portu 5. Jeżeli Komitet Użytkowników Portu 
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Lotniczego nie zgadza się z decyzją 
zarządzającego portem lotniczym w 
przedmiocie scentralizowania lub 
niescentralizowania danej infrastruktury 
lub zakresu takiego scentralizowania, może 
zwrócić się do niezależnego organu 
nadzorującego danego państwa 
członkowskiego o podjęcie decyzji, czy 
dana infrastruktura powinna być 
scentralizowana czy nie i w jakim 
zakresie.

Lotniczego nie zgadza się z decyzją 
zarządzającego portem lotniczym w 
przedmiocie scentralizowania lub 
niescentralizowania danej infrastruktury 
lub zakresu takiego scentralizowania, może
zwrócić się do niezależnego organu 
nadzorującego danego państwa 
członkowskiego o zbadanie uzasadnienia
decyzji podjętej przez zarządzającego 
portem lotniczym.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie dotyczy dyrektywy UE 2009/12/WE w sprawie opłat 
lotniskowych. Wymogi powinny zatem być zgodne z zasadami i postanowieniami tej 
dyrektywy. W tym kontekście rola organu nadzorującego powinna być ograniczona do 
weryfikowania uzasadnienia decyzji i podejmowania decyzji o jej słuszności.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – litera e a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) prognozy sytuacji danego portu 
lotniczego w odniesieniu do opłat za 
obsługę naziemną, wzrostu ruchu 
i planowanych inwestycji 
w infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli korzystanie z urządzeń portu 
lotniczego innych niż te zdefiniowane jako 
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infrastruktura scentralizowana podlega 
opłacie, to jej wysokość jest określana na 
podstawie istotnych, obiektywnych, 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych 
kryteriów. 
Państwa członkowskie mogą zezwolić 
zarządzającemu siecią portów lotniczych 
zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 
UE 2009/12/WE na stosowanie wspólnego 
przejrzystego systemu opłat.

Or. en

Uzasadnienie

As for determination of the fee ,distinction must be maintained between the fees for the use of 
the airport installations levied by the airport authority under already established rules and 
the fees collected by the designated manager of centralized infrastructures providing 
operations in a monopolistic position and subject to specific requirements. The latter should 
be subject to the requirements of the EU Airport Charges Directive (2009/12/EC - EUACD). 
However, the proposed Regulation goes beyond the Directive by requiring in order on the 
return on assets. Therefore, the Regulation should be aligned with the wording of the 
EUACD.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli decyzja w sprawie wysokości 
opłat trafia do niezależnego organu 
nadzorującego zgodnie z ust. 6 niniejszego
artykułu, stosuje się procedurę określoną
w art. 6 dyrektywy 2009/12/WE.

7. Jeżeli decyzja w sprawie wysokości 
opłat trafia do niezależnego organu 
nadzorującego zgodnie z ust. 6 niniejszego 
artykułu, nie wchodzi ona w życie, dopóki 
niezależny organ nadzorujący nie 
przeanalizuje sprawy. Jeżeli niezależny 
organ nadzorujący zgadza się z decyzją 
zarządzającego infrastrukturą dotyczącą 
poziomu opłat za obsługę naziemną, 
opłaty mogą zostać odzyskane za okres, 
który upłynął od momentu podjęcia 
pierwotnej decyzji.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby uniknąć sytuacji, w której piętrzy się uciążliwe odwołania tylko po to, by odsunąć 
w czasie zastosowanie opłaty, ważną kwestią jest umożliwienie władzom portu lotniczego 
odzyskania opłat za czas poświęcony na rozpatrzenie odwołania.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarządzający portem lotniczym jest 
odpowiedzialny za właściwą koordynację 
obsługi naziemnej w swoim porcie 
lotniczym. Jako koordynator naziemny 
zarządzający portem lotniczym 
dopilnowuje w szczególności, aby
czynności wykonywane przez operatorów
usług obsługi naziemnej i użytkowników
portu lotniczego wykonujących własną 
obsługę naziemną były zgodne z zasadami
prowadzenia działalności obowiązującymi
w porcie lotniczym określonymi w art. 31.

1. Zarządzający portem lotniczym jest 
odpowiedzialny za właściwą koordynację 
obsługi naziemnej w swoim porcie 
lotniczym. Jako koordynator naziemny 
zarządzający portem lotniczym 
dopilnowuje, aby operatorzy usług obsługi 
naziemnej i użytkownicy portu lotniczego
wykonujący własną obsługę naziemną
przestrzegali zasad prowadzenia 
działalności obowiązujących w porcie 
lotniczym określonych w art. 31.

Organ zarządzający jest uprawniony do 
przyjęcia środków służących 
egzekwowaniu zasad prowadzenia 
działalności. Te środki są przejrzyste, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Within the Single Europe Sky, the managing body of the airport is in charge of the 
coordination of all stakeholders at its premises. This does not include, however, a 
responsibility for the coordination of each ground handling activity or operations at its 
premises. For instance, it is not possible for the airport operator to verify if stairs or bridges 
have been put in place on time. Furthermore, the airport cannot interfere in the contractual 
relationship between the ground handlers and their clients. However, appropriate and 
proportionate enforcement measures should ensure the respect of the rules of conduct that 
everyone has to comply with on the airport premises.

Poprawka 17
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przepisy niniejszego artykułu nie 
naruszają przepisów UE dotyczących 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zarządzający portem lotniczym, organ 
publiczny lub inny organ kontrolujący port 
lotniczy mogą ustanowić zasady 
prowadzenia działalności.

2. Zarządzający portem lotniczym, organ 
publiczny lub inny organ kontrolujący port 
lotniczy mogą ustanowić zasady 
prowadzenia działalności, aby 
zagwarantować należyte funkcjonowanie 
portu lotniczego.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku portów lotniczych, w 
których wielkość ruchu w ciągu co 
najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie 
mniej niż 5 mln pasażerów lub 100 000 ton 
ładunku rocznie, zarządzający portem 
lotniczym lub, w stosownych przypadkach. 
organ publiczny lub inny organ 
kontrolujący port lotniczy ustanawia 
minimalne wymogi jakościowe dotyczące 
wykonywania usług obsługi naziemnej. 

2. W przypadku portów lotniczych, w 
których wielkość ruchu w ciągu co 
najmniej trzech ostatnich lat wynosiła nie 
mniej niż 5 mln pasażerów lub 100 000 ton 
ładunku rocznie, zarządzający portem 
lotniczym lub, w stosownych przypadkach. 
organ publiczny lub inny organ 
kontrolujący port lotniczy ustanawia 
minimalne wymogi jakościowe dotyczące 
wykonywania usług obsługi naziemnej. 
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Takie wymogi muszą uwzględniać zasady 
i ustalenia dotyczące bezpieczeństwa oraz 
systemy zarządzania bezpieczeństwem 
operatora portu lotniczego 
i zainteresowanych operatorów lotniczych, 
o czym mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 216/2008 Parlamentu Europejskiego 
i Rady, i być spójne z tymi zasadami, 
ustaleniami i systemami.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operatorzy usług obsługi naziemnej i 
użytkownicy portu lotniczego wykonujący 
własną obsługę naziemną przestrzegają 
takich minimalnych norm jakości. Ponadto 
użytkownicy portu lotniczego i operatorzy 
usług obsługi naziemnej przestrzegają 
minimalnych norm jakości w swoich 
stosunkach umownych.

3. Operatorzy usług obsługi naziemnej 
i użytkownicy portu lotniczego 
wykonujący własną obsługę naziemną 
przestrzegają takich minimalnych norm 
jakości. Zarządzający portem lotniczym 
mogą wymagać, by operatorzy usług 
obsługi naziemnej i użytkownicy portu 
lotniczego wykonujący własną obsługę 
naziemną ustanowili i wdrożyli system 
zarządzania bezpieczeństwem, który 
będzie odpowiedni dla rozmiaru danego 
przedsiębiorstwa oraz charakteru 
i złożoności jego działalności, będzie 
spójny z systemami zarządzania operatora 
portu lotniczego i zgodny z wszelkimi 
innymi wymogami bezpieczeństwa 
określonymi w prawie krajowym lub 
unijnym. Ponadto użytkownicy portu 
lotniczego i operatorzy usług obsługi 
naziemnej przestrzegają minimalnych 
norm jakości w swoich stosunkach 
umownych.

Or. en
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Uzasadnienie

Minimalne normy jakości są zgodne ze wspólnym stanowiskiem zajętym przez trzech 
z czterech partnerów społecznych (porty lotnicze, związki zawodowe i niezależni operatorzy 
obsługi naziemnej) w kwietniu 2011 r. Niemniej jednak system ten nie oferuje żadnego 
nadającego się do zastosowania rozwiązania zapewniającego jego wdrożenie (za wyjątkiem 
niewspółmiernego cofnięcia obsłudze naziemnej zatwierdzenia przez państwo członkowskie).

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeśli nie zapewni to przestrzegania, 
organ zarządzający jest uprawniony do 
przyjęcia środków służących 
egzekwowaniu minimalnych norm 
jakości. Te środki są przejrzyste, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku portów lotniczych, w 
których wielkość ruchu w ciągu co 
najmniej trzech kolejnych lat wynosiła nie 
mniej niż 5 mln pasażerów lub 100 000 
ton ładunku rocznie, operatorzy usług 
obsługi naziemnej i użytkownicy portu 
lotniczego wykonujący własną obsługę 
naziemną składają Komisji sprawozdania 
ze swoich wyników operacyjnych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mnożenie sprawozdań prowadzi do zwiększenia obciążenia administracyjnego dla wszystkich 
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podmiotów obsługi naziemnej i użytkowników wykonujących własną obsługę naziemną, nie 
przynosząc żadnych dodatkowych korzyści.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
szczegółowych specyfikacji dotyczących 
treści i rozpowszechniania 
obowiązkowych sprawozdań w drodze 
aktu delegowanego zgodnie z art. 42.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mnożenie sprawozdań prowadzi do zwiększenia obciążenia administracyjnego dla wszystkich 
podmiotów obsługi naziemnej i użytkowników wykonujących własną obsługę naziemną, nie 
przynosząc żadnych dodatkowych korzyści.


