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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

1.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(11/2011)

Относно: Мотивирано становище от Камарата на депутатите на Люксембург относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
наземните услуги на летищата на Съюза и за отмяна на Директива 96/67/ЕО
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Камарата на депутатите на 
Люксембург относно горепосоченото предложение.
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Решение

Камарата на депутатите

– като взе предвид член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС);

– като взе предвид член 169 от правилника на Камарата на депутатите;

– като припомня, че комисията по устойчиво развитие е била сезирана за предложение 
за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наземните услуги на 
летищата на Съюза и за отмяна на Директива 96/67ЕО (COM (2011)824);

– като има предвид, че срокът за проверка на субсидиарността изтича на 1 февруари 
2012 г.;

– като има предвид, че комисията по устойчиво развитие прие с единодушие на своето 
заседание на 18 януари 2012 г. мотивирано становище във връзка с горепосоченото 
законодателно предложение;

решава да приеме мотивираното становище на комисията по устойчиво развитие 
със следното съдържание:

„Комисията по устойчиво развитие изразява резерви във връзка с горепосоченото 
предложение по следните причини:

1. Предварителни забележки

В рамките на европейската летищна мрежа положението на летище Люксембург като 
единствено търговско летище на страната е специфично. В действителност летище 
Люксембург е сред летищата с регионално значение по брой на пътниците (1,6-1,8 
милиона пътници годишно). По отношение на товарните превози обаче това летище е 
сред най-важните в Европа с годишен обем на товарите, наближаващ 650 000 тона през 
2011 г.

Тъй като е единствено летище на страната, то трябва да разполага с цялата техническа 
и оперативна инфраструктура, необходима за летище от национален мащаб 
(пътническо и товарно въздухоплаване, бизнес авиация, общо въздухоплаване, 
хуманитарно въздухоплаване, подкрепа за полицейски и военни дейности). Неговият 
приемен капацитет обаче е ограничен поради ограничената площ, на която се простира 
(между долина — на юг от пистата, и националните пътища, сред които и 
автомагистралата — от другите страни).

2. Цел и обосновка на предложението за регламент

а) Общи и конкретни цели
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В обяснителния меморандум се посочва, че главната цел на предложението е да „се 
повиши ефективността и общото качество на наземните услуги за ползвателите 
(авиокомпаниите) и крайните потребители (пътниците и спедиторите) на летищата 
в ЕС.“

В същия меморандум се изброява сред конкретните цели и това „да се гарантира, че 
авиокомпаниите имат разширен избор от решения за наземно обслужване на 
летищата на ЕС“1

б) Обосновка на предложението

В обяснителния меморандум Комисията посочва, че „според различни оценки на 
Комисията за директивата, с последната са постигнати основните желани цели за 
либерализация на пазара на наземни услуги на летищата на ЕС:  броят на 
доставчиците на услуги нарасна и цените на наземните услуги като цяло спаднаха. 
Освен това според авиокомпаниите, качеството на услугите се е повишило при по-
голям избор от конкуренти.

От приемането на директивата през 1996 г., рамковите условия за наземни услуги се 
промениха драстично. В контекста на бързо нарастващо въздушно движение и 
недостиг на капацитет, въпросът за ефикасността и качеството на услугите, 
предоставяни на летищата, включително на наземните услуги, е обект на възобновен 
и повишен интерес.“

От консултацията обаче е станало ясно, че действащата нормативна уредба вече не 
отговаря на потребностите. „Установеният проблем е двояк: (i) предоставянето на 
наземни услуги не е достатъчно ефективно, поради съществуващите пречки за 
навлизането и разширяването им и ii) общото качество на наземните услуги не е в 
синхрон с променящите се нужди по отношение на надеждността, устойчивостта, 
безопасността и сигурността, както и на околната среда.“

По-надолу в обяснителния меморандум Комисията припомня, че „на 24 януари 2007 г. 
Комисията прие доклад относно прилагането на директивата, който потвърди, че 
главните цели на директивата са били постигнати, но че е имало отрицателни 
тенденции.“

3. Избор на инструменти

Предложеният инструмент е регламент.

Съгласно обяснителния меморандум на предложението „другите мерки не биха били 
адекватни. Предвид новата необходимост от хармонизирани минимални стандарти 
за качество на летищата, с цел прилагане на подхода „от врата до врата“, и от 
допълнително хармонизиране на условията за достъп до пазара, за да се гарантира 
по-лоялна конкуренция на пазара на наземни услуги, гъвкавостта, осигурена през 1996 
г. с избора на директива, вече не е адекватна. Правният инструмент трябва да бъде с 

                                               
1 Точка 1.3. от предложението за регламент.
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общо приложение.

На необходимостта от хармонизиране на пазарите на наземно обслужване на 
равнището на ЕС (въпрос, който беше определен като проблем) отговаря регламент. 
Повечето от трудностите, набелязани в сегашната правна рамка, са свързани с 
различията в прилагането в отделните държави членки.

Следователно най-подходящият правен инструмент е регламент, тъй като 
алтернативните варианти не биха били достатъчни за постигане на предложените 
цели.“

4. Принцип на субсидиарност

Принципът на субсидиарността се прилага, доколкото предложението не е от 
изключителната компетентност на ЕС. За него в обяснителния меморандум се казва 
следното:

„Целите на предложението не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, тъй като авиокомпаниите работят на единен пазар на 
въздухоплаването и доставчиците на наземно обслужване също оперират на 
европейски или международен пазар.  Рамката за наземните услуги не може да бъде 
разглеждана на по-ниско ниво на регулиране. Всякакво отделно действие на 
равнището на държавите членки би могло да накърни функционирането на вътрешния 
пазар. Действия на ЕС могат да постигнат целите на предложението в по-пълна 
степен. Европейските правила за наземните услуги са важен придружаващ елемент 
към европейското законодателство, което е в основата на вътрешния пазар на 
въздухоплаването,  тъй като една справедлива, прозрачна и недискриминационна 
система за осигуряване на наземни услуги е от основно значение за постигането на 
ефикасни, висококачествени наземни услуги с ключова функция във веригата на 
въздухоплаването.“

5. Анализ на спазването на принципа на субсидиарност

а) Цели на принципа на субсидиарност

В рамките на неизключителните компетенции на Съюза принципът на субсидиарност, 
заложен в Договора за ЕС, определя условията, при които Съюзът разполага с 
предимство за действие пред държавите членки.

Съгласно член 5, параграф 3 от ДЕС намесата на институциите на Съюза в името на 
принципа на субсидиарност предполага освен задължително наличие на съвместна 
компетентност, да бъдат изпълнени и условията за необходимост (целите на 
предвиденото действие да не могат да бъдат постигнати по удовлетворителен начин от 
държавите членки) и за добавена стойност или икономическа ефективност (поради 
измеренията или въздействията си, действието да може да се осъществи по-добре чрез 
намеса на Съюза).

Освен за легитимиране на намесата на Съюза, става дума за защита на възможностите 
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на държавите членки за вземане на решение и за действие, за да се доближи 
упражняването на компетенциите до равнището, което е възможно най-близо до 
гражданите.

В допълнение към принципа на субсидиарност принципът на пропорционалност 
управлява изпълнението на компетенциите на Европейския съюз.

б) Разпоредба на регламента, която би могла да е в нарушение на принципа на 
субсидиарност

Ако и комисията по устойчиво развитие да може да се съгласи с обосновката за 
действие на Съюза с цел хармонизиране на правилата за достъп до пазара на наземни 
услуги и подобряване на действащата система, която беше предмет на директива, 
приета през 1996 г., и закон за нейното транспониране в люксембургското право от 19 
май 1999 г., все пак комисията счита, че множество (взаимосвързани) разпоредби на 
предложението за регламент не са съвместими с принципите на субсидиарност и 
пропорционалност.

Минималният брой доставчици на услуги на големите летища става 3 (член 6, параграф 
2)

Член 6, параграф 2 постановява:

За летищата, посочени в параграф 1, държавите – членки могат да ограничават броя 
на доставчиците, на които е разрешено да предоставят следните категории наземно 
обслужване:

а) обработка на багажи;
б) перонно обслужване;
в) обслужване с горива и масла;
г) обработка на товари и поща по отношение на физическата обработка на 

товари и поща, независимо дали пристигащи, заминаващи или прехвърляни, 
между въздушния терминал и въздухоплавателното средство.

Държавите членки обаче не ограничават този брой под двама доставчици за всяка 
категория наземно обслужване или, за летищата, чийто годишен трафик е бил не по-
малко от 5 милиона превозени пътници или 100 000 тона товари поне през 
предходните три години — под трима доставчици за всяка категория наземно 
обслужване.

Ако и да можем да се съгласим със задължението за средство, а именно да имаме двама 
доставчици на услуги на летище, чийто годишен трафик е 50 000 тона, какъвто е 
случаят в момента в контекста на Директива 96/67/ЕО, това е невъзможно със 
задължението за резултат, тоест да имаме поне трима доставчици на услуги за всяка от 
четирите категории ограничени услуги по параграф 1 за летище с годишен трафик, 
надвишаващ в продължение на три години 100 000 тона товари.

Същото е и със задължението за резултат, заложено в същия член, да имаме двама 
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доставчици по предоставяне на наземни услуги на пътниците за всяко летище с трафик, 
надвишаващ в продължение на три години 2 милиона пътници.

Този начин на действие, налагащ чрез пряко приложим регламент и без възможни 
мерки за транспониране в националното право, минимален брой оператори, независимо 
от местната ситуация в икономическо и пространствено отношение, не отговаря на 
критериите за субсидиарност и пропорционалност.

В действителност целта за повишаване на ефективността и общото качество на 
наземните услуги беше до голяма степен постигната чрез транспонирането на 
Директива 96/67/ЕО в националното право. Също и от обяснителния меморандум е 
ясно, че с директивата „са постигнати основните желани цели за либерализация на 
пазара на наземни услуги на летищата на ЕС:  броят на доставчиците на услуги 
нарасна и цените на наземните услуги като цяло спаднаха. Освен това според 
авиокомпаниите, качеството на услугите се е повишило при по-голям избор от 
конкуренти.“

„Отрицателните тенденции“, които изглежда мотивират действието на Комисията, са 
набелязани в извършената консултация, която обаче до голяма степен е подкрепила 
анализа на Европейската комисия за по-голям избор за въздушните оператори и спад на 
цените. Докато пазарът е претърпял развития от 1996 г. насам, като например пазарен 
дял от 45 % за независимите доставчици на наземни услуги (спрямо 7 % през 1996 г.), 
39 % за авиокомпаниите (68 % през 1996 г.) и 16 % за  летищните оператори (25 % през 
1996 г.) (източници: ACI Europe 2010 г. и Европейска комисия 1996 г.), Европейската 
комисия пропуска да оправдае с реални данни необходимостта от нейната намеса за 
още по-голямо дерегулиране на минималния брой доставчици на наземни услуги.

Необходимостта от това допълнително отваряне на пазара на наземни услуги за трети 
страни се подлага на съмнение и поради факта, че целта за качество и резултати би 
могла да бъде постигната с други мерки на национално равнище, като например за 
увеличаване на броя на доставчиците на поне трима за летищата, надвишаващи прага 
от 100 000 тона товари (принцип на субсидиарност), което би отчело по-добре 
различните видове летища, засегнати от мярката. Един по-строго разграничителен 
подход би могъл също така да се изразява в обща оценка на конкурентното положение 
на дадено летище от независим национален орган, който би могъл да взема предвид 
становището на местната комисия за потребителите и структурата на въпросния пазар.

Също е факт, че налагането на конкретен брой доставчици на наземни услуги на всички 
летища, достигнали даден праг на обема, освен че не е необходимо, също и не привнася 
добавена стойност, свързана с главната желана цел, а именно повишаването на 
качеството и ефективността.

Тъкмо обратното, особено в областта на товарния превоз, налагането на трети страни 
непременно на трима доставчици на наземни услуги е възможно да се окаже 
контрапродуктивно, тъй като двама оператори ще трябва да си поделят пазарния дял, 
подлежащ на конкуренция, след като най-големият оператор (който в Люксембург 
отговаря за обработката на 75 % от товарите) си избере доставчик на наземни услуги.
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За тези двама оператори устойчивото икономическо развитие е още по-нереалистично, 
предвид че няколко европейски летища, сред които и летище Люксембург, вече 
изпитаха сериозни трудности в намирането или подмяната на втори доставчик на 
услуги в областта на товарите — досегашният минимален позволен брой, което може 
също и да се дължи на по-голяма световна нестабилност на този пазар, както и на 
известна по-висока степен на взаимозаменяемост между конкурентни летища.
Освен това на летища като Люксембург, където е надвишен само един от двата прага, а 
товарите се превозват почти изключително с товарни самолети, няма кой знае каква 
възможност за оперативно взаимодействие между товарния и пътническия сектор.

В резултат на това двама оператори рискуват да развиват дейност под прага на 
критичната маса, като образуват нестабилни пазарни дялове, в които е трудно да се 
поддържа ефективна оперативност по отношение на цените и качеството. В такъв 
икономически контекст операторите не могат да гарантират стабилно равнище на 
качество и резултати, като по този начин ще се увеличат, вместо да се намалят, 
проблемите с качеството на услугите и безопасността на летищните операции, в ущърб 
на потребителите на летището и на управляващия субект, от който се очаква по-добра 
координация на действията. Такъв е случаят най-вече на летище, изпитващо 
ограничения с наземните инфраструктури, каквото е Люксембург.

Уместно е да се подчертае, че становището на комисията по устойчиво развитие по 
този въпрос се припокрива с това на ACI (Airports Council International), който отхвърли 
увеличаването на минималния брой доставчици на наземни услуги, като припомни 
големите затруднения в този контекст, изпитани през зимата на 2010 г. с недостига на 
обезледяващи средства на някои летища, където тази задача беше поверена на 
независими доставчици на наземни услуги, както и с качеството на автобусните услуги.

Освен това в съвместно прескомюнике от 1 декември ACI, ETF (European Transport 
Workers' Federation) и ASA (Airport Services Association), трима от четиримата социални 
партньори в наземните услуги, отхвърлят неконтролираното дерегулиране, предлагано 
с предложението на Европейската комисия.

Относно избора на регламент вместо директива следва да се отбележи, че той може да е 
оправдан за спазването на минимални стандарти за качество на европейските летища, 
но не и за разпоредбата, предмет на настоящото становище.“


