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SDĚLENÍ ČLENŮM
(0011/2011)

Věc: Odůvodněné stanovisko lucemburské Poslanecké sněmovny týkající se návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách pozemního odbavování na 
letištích Unie a o zrušení směrnice Rady 96/67/ES
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko lucemburské Poslanecké 
sněmovny týkající se výše uvedeného návrhu.
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Usnesení

Poslanecká sněmovna

– s ohledem na čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii;

– s ohledem na článek 169 jednacího řádu Poslanecké sněmovny;

– připomínajíc, že Výboru pro udržitelný rozvoj byl předložen návrh nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o službách pozemního odbavování na letištích Unie a o zrušení směrnice 
Rady 96/67/ES (COM(2011)824);

– berouc na vědomí, že lhůta pro kontrolu subsidiarity končí k 1. únoru 2012;

– konstatujíc, že Výbor pro udržitelný rozvoj na své schůzi dne 18. ledna 2012 jednomyslně 
přijal odůvodněné stanovisko k výše uvedenému legislativnímu podnětu;

se rozhodla přijmout odůvodněné stanovisko Výboru pro udržitelný rozvoj, jehož znění 
je následující:

„Výbor pro udržitelný rozvoj vyjadřuje své výhrady k výše uvedenému návrhu, a to 
z následujících důvodů:

1. Předběžné poznámky

Letiště Lucemburk má jakožto jediné komerční letiště v zemi v rámci evropské sítě letišť 
zvláštní postavení. Letiště Lucemburk patří vzhledem k počtu cestujících (1,6 mil.–1,8 mil. 
cestujících ročně) mezi letiště regionálního významu. Pokud se však jedná o nákladní 
dopravu, je jedním z nejvýznamnějších letišť v Evropě – objem nákladní dopravy dosáhl v 
roce 2011 téměř 650 000 tun.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jediné letiště v zemi, musí zahrnovat veškerou technickou a 
provozní infrastrukturu nezbytnou pro letiště celostátního významu (osobní i nákladní letecká 
doprava, letecká doprava pro vlastní potřebu, všeobecné letectví, humanitární letecká 
doprava, podpora policejních a vojenských činností). Jeho kapacita je však omezená, 
vzhledem k tomu, že není možné jej příliš rozšířit (na jižní straně dráhy se nachází údolí a 
silnice I. třídy a na ostatních stranách dokonce dálnice).

2. Cíle a odůvodnění navrhovaného nařízení

a) Obecné a konkrétní cíle

Důvodová zpráva k nařízení uvádí, že obecným cílem návrhu je „posílit účinnost a celkovou 
kvalitu služeb pozemního odbavování poskytovaných uživatelům (letecké společnosti) a 
koncovým uživatelům (cestující a zasilatelé) na letištích EU“.
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Ke konkrétním cílům důvodová zpráva mimo jiné řadí „zajištění toho, aby letecké společnosti 
měly větší výběr služeb pozemního odbavování na letištích Unie1“.

b) Odůvodnění návrhu

Komise ve své důvodové zprávě uvádí, že „podle různých hodnocení směrnic ... bylo na 
základě směrnice dosaženo hlavních vytyčených cílů spojených s liberalizací trhu 
odbavovacích služeb na letištích EU: počet poskytovatelů služeb vzrostl a ceny služeb 
pozemního odbavování obecně poklesly. Kromě toho se podle leteckých společností díky 
většímu počtu konkurentů zvýšila kvalita služeb.

Od přijetí směrnice v roce 1996 se rámcové podmínky pro poskytování služeb pozemního 
odbavování dramaticky změnily. Vzhledem k rychlému nárůstu letecké dopravy a omezeným 
kapacitám se otázka účinnosti a kvality služeb poskytovaných na letištích, včetně služeb 
pozemního odbavování, opět stala středem zvýšeného zájmu.“ 

Z konzultace prý však vyplynulo, že stávají právní rámec již neodpovídám potřebám. 
„Zjištěný problém je dvojí: i) poskytování služeb pozemního odbavování není dostatečně 
účinné vzhledem k překážkám bránícím vstupu na trh a dalšímu expandování a ii) celková 
kvalita služeb pozemního odbavování neodpovídá měnícím se požadavkům na spolehlivost, 
odolnost, bezpečnost a ochranu před protiprávními činy a životní prostředí.“ 

O něco níže Komise v důvodové zprávě připomíná, že „dne 24. ledna 2007 Komise přijala 
zprávu o uplatňování směrnice, která potvrdila, že hlavních cílů směrnice bylo dosaženo, 
současně však upozornila na existenci negativních trendů.“ 

3. Volba nástrojů

Navrženým nástrojem je nařízení.

Podle důvodové zprávy k návrhu by „jiné prostředky nebyly přiměřené. Vzhledem k nové 
potřebě začlenit koncept „gate-to-gate“ do minimálních, harmonizovaných norem kvality na 
letištích a dále harmonizovat podmínky přístupu na trh za účelem zajištění spravedlivější 
hospodářské soutěže na trhu odbavovacích služeb není flexibilita umožněná v roce 1996 
volbou směrnice již více vhodná. Právní nástroj musí mít obecnou působnost.

Nařízení odpovídá požadavku na harmonizaci trhů odbavovacích služeb na úrovni EU, což je 
záležitost, která byla označena jako problém. Většina problémů zjištěných ve stávajícím 
právním rámci souvisí s různými způsoby provádění v jednotlivých členských státech.

Jelikož ostatní řešení by neumožnila dosáhnout sledovaných cílů, nejvhodnějším právním 
nástrojem je nařízení.“ 

4. Zásada subsidiarity

Zásada subsidiarity se uplatní, nespadá-li návrh do výlučné pravomoci EU. V důvodové 

                                               
1 Bod 1.3. návrhu nařízení.
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zprávě se v této souvislosti uvádí:

„Členské státy nemohou uspokojivě dosáhnout cílů návrhu, neboť letecké společnosti 
provozují svou činnost na jednotném leteckém trhu a poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování rovněž působí na evropském či mezinárodním trhu. Rámec pro služby pozemního 
odbavování nelze řešit na nižší úrovni regulace. Každé samostatné opatření na úrovni 
členského státu by mohlo narušit fungování vnitřního trhu. Cílů návrhu lze lépe dosáhnout 
prostřednictvím opatření na úrovni EU. Evropská pravidla o službách pozemního odbavování 
jsou klíčovými doprovodnými ustanoveními evropských právních předpisů, které jsou 
základem vnitřního trhu v odvětví letectví, jelikož spravedlivý, transparentní a 
nediskriminační systém pro poskytování služeb pozemního odbavování je zásadní pro 
dosažení účinných, vysoce kvalitních služeb pozemního odbavování, které hrají v řetězci 
letecké dopravy stěžejní úlohu.“

5. Analýza dodržování zásady subsidiarity

a) Cíle zásady subsidiarity

V rámci nevýlučných pravomocí Unie definuje zásada subsidiarity stanovená v smlouvě o EU 
podmínky, za nichž má Unie právo přednostně jednat namísto členských států.

V souladu s čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU předpokládá zásah orgánů Unie ve jménu zásady 
subsidiarity, aby vedle povinnosti, že se musí jednat o sdílenou pravomoc, byly splněny 
podmínky nezbytnosti (cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými 
státy) a přidané hodnoty nebo hospodářské účinnosti (činnosti může být z důvodu jejího 
rozsahu či účinků lépe dosaženo prostřednictvím zásahu Unie).

Kromě ospravedlnění zásahu Unie se jedná o to, chránit pravomoc členských států rozhodovat 
a vyvíjet činnost, aby se výkon pravomocí co nejvíce přiblížil občanům.

Kromě zásady subsidiarity se výkon kompetencí Evropské unie řídí také zásadou 
proporcionality. 

b) Ustanovení nařízení, která mohou porušovat zásadu subsidiarity

Výbor pro udržitelný rozvoj sice souhlasí s odůvodněním opatření Unie s cílem harmonizovat 
podmínky přístupu na trh odbavovacích služeb a zlepšit stávající systém, jenž byl předmětem 
směrnice přijaté v roce 1996 a prováděcího předpisu ze dne 19. května 1999, domnívá se 
však, že několik (propojených) ustanovení návrhu nařízení není v souladu se zásadami 
subsidiarity a proporcionality.

Zvýšení minimálního počtu oprávněných poskytovatelů služeb na velkých letištích na tři (čl. 6 
odst. 2)) 

Čl. 6 odst. 2 stanoví:

„V případě letišť uvedených v odstavci 1 mohou členské státy omezit počet poskytovatelů 
oprávněných poskytovat tyto kategorie služeb pozemního odbavování:
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a) odbavování zavazadel;
b) manipulace na rampě;
c) manipulace s pohonnými hmotami a oleji;
d) odbavování nákladu a pošty, pokud jde o fyzickou manipulaci s nákladem a poštou 
mezi letištním terminálem a letadlem při příletu, odletu nebo v tranzitu.

Členské státy nicméně nesmí tento počet omezit na méně než dva poskytovatele na každou 
kategorii služeb pozemního odbavování, nebo v případě letišť, jejichž roční objem provozu 
nebyl alespoň za předchozí tři roky nižší než 5 milionů cestujících nebo 100 000 tun nákladu, 
na méně než tři poskytovatele na každou kategorii služeb pozemního odbavování.“

Lze sice souhlasit s povinností z hlediska prostředků, jejímž cílem je mít dva poskytovatele 
služeb na jednom letišti, jehož roční objem provozu dosahuje 50 000 tun, jako je tomu 
v současnosti v rámci směrnice 96/67/ES. Nelze však souhlasit s povinností z hlediska 
výsledku, tj. mít nejméně tři poskytovatele služeb pro každou ze čtyř kategorií omezených 
služeb uvedených v odstavci 1 v případě letiště, jehož roční objem provozu za poslední tři 
roky přesahuje 100 000 tun nákladu.

Stejně tak nelze souhlasit s povinností z hlediska výsledků uvedenou v tomtéž článku, podle 
kterého je třeba mít dva poskytovatele služeb pozemního odbavování cestujících na každém 
letišti, jehož objem provozu za poslední tři roky přesahuje dva miliony cestujících.

Tento postup, kdy je prostřednictvím přímo použitelného nařízení požadován minimální počet 
poskytovatelů služeb, aniž by bylo možné přijmout opatření k jeho provedení ve vnitrostátním 
právu a bez ohledu na místní hospodářskou situaci a dostupný prostor, nesplňuje kritéria 
subsidiarity ani proporcionality.

Plánovaného cíle zvýšení účinnosti a celkové kvality služeb pozemního odbavování bylo již 
dostatečně dosaženo provedením směrnice 96/67/ES ve vnitrostátním právu. Z důvodové 
zprávy jasně vyplývá, že „na základě směrnice bylo dosaženo hlavních vytyčených cílů 
spojených s liberalizací trhu odbavovacích služeb na letištích EU: počet poskytovatelů služeb 
vzrostl a ceny služeb pozemního odbavování obecně poklesly. Kromě toho se podle leteckých 
společností díky většímu počtu konkurentů zvýšila kvalita služeb.“

„Negativní trendy“, jež jsou pravděpodobně příčinou opatření Komise, vyplývají z výsledků 
uskutečněné konzultace, jež však široce podpořila analýzu provedenou Evropskou komisí, 
která poukázala na to, že letečtí provozovatelé mají větší volbu a že došlo ke snížení cen. 
Přestože se od roku 1996 rozdělení trhu změnilo tak, že 45 % připadá na nezávislé 
poskytovatele služeb pozemního odbavování (oproti 7 % v roce 1996), 39 % na letecké 
společnosti (68 % v roce 1996) a 16 % na letištní správu (25 % v roce 1996) (zdroje: ACI 
Europe 2010 a Evropská komise 1996), Evropská komise žádnými číselnými údaji 
nezdůvodnila nezbytnost svého zásahu zaměřeného na další deregulaci minimálního počtu 
poskytovatelů služeb pozemního odbavování.

Nezbytnost dodatečného otevření trhu se službami pozemního odbavování třetím stranám 
zpochybňuje také skutečnost, že by cíle zvýšit kvalitu a účinnost mohlo být dosaženo i jinými 
opatřeními na vnitrostátní úrovni, než je navýšení počtu poskytovatelů služeb nejméně na tři 
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v případě letišť, jejichž objem nákladní dopravy přesahuje 100 000 t (zásada subsidiarity), 
a že by tato opatření lépe zohlednila různé typy dotčených letišť. Diferencovanější přístup by 
tak mohl spočívat v globálním vyhodnocení konkurenčního postavení určitého letiště 
nezávislým vnitrostátním orgánem, který by mohl zohlednit stanovisko výboru místních 
uživatelů a strukturu příslušného trhu.

Požadavek na přesný počet poskytovatelů služeb pozemního odbavování na všech letištích, 
která dosáhla určitého objemu dopravy, navíc není nezbytný a nijak nepřispívá k obecnému 
cíli zaměřenému na zvýšení kvality a účinnosti.

Naopak, zejména v oblasti nákladní dopravy může být požadavek na tři poskytovatele služeb 
pozemního odbavování třetím osobám dokonce kontraproduktivní, protože poté, co si největší 
provozovatel (jehož podíl na nákladní dopravě dosahuje v Lucemburku přibližně 75 %) 
vybere poskytovatele služeb pozemního odbavování, budou si druzí dva poskytovatelé muset 
rozdělit zbývající tržní podíl. 

Udržitelný hospodářský rozvoj těchto dvou poskytovatelů bude velmi nereálný, a to tím spíše 
proto, že několik evropských letišť, včetně letiště Lucemburk, již narazilo na velké obtíže při 
hledání nebo nahrazování druhého poskytovatele služeb v oblasti nákladní dopravy, což je 
podle současných právních předpisů minimální počet. Tento problém mohl být způsoben větší 
celkovou volatilitou tohoto trhu i větší mírou zaměnitelnosti mezi konkurenčními letišti. V 
případě letišť jako je právě letiště Lucemburk, která přesahují pouze jeden z limitů a náklad se 
přepravuje téměř výlučně letadly určenými pouze pro nákladní dopravu, navíc není možné 
dosáhnout výraznější provozní součinnosti mezi nákladní a osobní leteckou dopravou.

Z toho vyplývá riziko, že dva poskytovatelé budou své služby poskytovat pod kritickým 
bodem, což povede k velmi nestabilním tržním podílům a k provozu, který bude z hlediska 
ceny i kvality jen velmi těžko udržitelný. V takové hospodářské situaci nebudou tito 
poskytovatelé schopni zaručit stabilní úroveň kvality a účinnosti, čímž se počet problémů 
s kvalitou služeb a bezpečností letištních operací namísto snížení zvýší, což bude na škodu 
uživatelů letiště i správního subjektu, který má lépe koordinovat jejich činnost. To se týká 
zejména letišť, která čelí překážkám v souvislosti s pozemní infrastrukturou, jako je letiště 
Lucemburk.

Je třeba zdůraznit, že postoj Výboru pro udržitelný rozvoj se v této věci shoduje s postojem 
rady ACI (International Airport Council), která navýšení minimálního počtu poskytovatelů 
služeb pozemního odbavování třetím osobám odmítla a v této souvislosti připomněla závažné 
potíže, k nimž došlo v zimě 2010, kdy na některých letištích chyběl odmrazovací prostředek 
pro letadla, za která byli odpovědní nezávislí poskytovatelé služeb pozemního odbavování, 
i rizika spojená s nedostatečnými autobusovými službami.

Také ve společné tiskové zprávě ze dne 1. prosince odmítly ACI, ETF (European transport 
Workers´ Fédération) a ASA (Airport Services Association) – tři ze čtyř sociálních partnerů 
v oblasti pozemního odbavování – nekontrolovanou deregulaci, která je obsahem návrhu 
Evropské komise.

Pokud jde o použití nařízení namísto směrnice, je třeba připomenout, že volbu tohoto 
právního nástroje lze sice zdůvodnit v oblasti dodržování minimálních norem kvality 
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evropskými letišti, nikoli však v případě tohoto opatření.


