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Vedr.: Begrundet udtalelse fra Storhertugdømmet Luxembourgs Deputeretkammer om 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om groundhandling-ydelser 
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(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Storhertugdømmet Luxembourgs 
Deputeretkammer om det ovennævnte forslag til orientering.
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Beslutning

Deputeretkammeret

– der henviser til artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til artikel 169 i Deputeretkammerets forretningsorden,

– der minder om, at Udvalget for Bæredygtig Udvikling har fået forelagt et forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om groundhandling-ydelser i EU's lufthavne og om 
ophævelse af Rådets direktiv 96/67/EF (COM(2011)0824),

– der bemærker, at fristen for kontrol i forhold til overholdelse af nærhedsprincippet udløber 
den 1. februar 2012,

– der konstaterer, at Udvalget for Bæredygtig Udvikling på sit møde den 18. januar 2012 
enstemmigt vedtog en begrundet udtalelse om ovennævnte lovgivningsinitiativ,

beslutter at tilslutte sig den begrundede udtalelse fra Udvalget for Bæredygtig 
Udvikling, der lyder således:

"Udvalget for Bæredygtig Udvikling er forbeholdent over for det ovennævnte forslag af 
følgende grunde:

1. Indledende bemærkninger

Luxembourgs lufthavn er i en særlig situation inden for det europæiske lufthavnsnet, da den er 
landets eneste kommercielle lufthavn. Luxembourgs lufthavn har regional betydning med 
hensyn til passagertal (1,6 - 1,8 mio. passagerer om året). Hvad angår fragtvirksomhed er 
lufthavnen derimod blandt de største lufthavne i Europa med en fragtvolumen på ca. 650.000 
tons i 2011.

Da lufthavnen er den eneste i landet, skal den rumme al teknisk og operationel infrastruktur, 
der er væsentlig for en lufthavn af national betydning (passager- og fragtflyvning, 
forretningsflyvning, almen flyvning, humanitær flyvning, støtte til politi- og 
militærvirksomhed). Dens kapacitet er imidlertid begrænset på grund af de fysiske omgivelser 
(lufthavnen er omgivet af en dal syd for start- og landingsbanen og landeveje og endog en 
motorvej til de andre sider).

2. Formål med og begrundelse for forslaget til forordning

a) Generelle og specifikke mål

Det forklares i begrundelsen for forordningen, at det generelle formål med forslaget er at 
"styrke effektiviteten og den samlede kvalitet af groundhandling-ydelserne for brugerne 
(luftfartsselskaberne) og slutbrugerne (passagerer og speditører) i EU's lufthavne".
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Ifølge samme begrundelse er et af de konkrete formål at "sikre, at luftfartsselskaberne har 
øgede valgmuligheder med hensyn til groundhandling-løsninger i EU's lufthavne"1.

b) Begrundelse for forslaget

Kommissionen anfører i begrundelsen, at ifølge ”forskellige evalueringer af direktivet har
direktivet nået de vigtigste ønskede mål om liberalisering af groundhandling-markedet i 
lufthavnene i EU. Således er antallet af serviceleverandører steget, og priserne for 
groundhandling er generelt faldet. Endvidere er ydelseskvaliteten ifølge luftfartsselskaberne 
blevet bedre med flere konkurrenter.

Siden vedtagelsen af direktivet i 1996 har rammebetingelserne for groundhandling-ydelser 
ændret sig drastisk. I en situation med hastigt voksende flytrafik og kapacitetsmæssige 
begrænsninger er der igen stigende interesse for spørgsmålet om effektiviteten af de 
tjenesteydelser, der leveres i lufthavnene, også groundhandling-ydelser.”

Det anføres videre, at høringen imidlertid har vist, at de nuværende juridiske rammer ikke 
længere egner sig til formålet. ”Det problem, vi har afdækket, er tosidet: i) leveringen af 
groundhandling-ydelser er ikke effektiv nok på grund af kravene til adgang og udvidelse, og 
ii) den overordnede kvalitet af groundhandling-ydelserne holder ikke trit med de behov, der 
er under udvikling i forbindelse med pålidelighed, resiliens, sikkerhed og tryghed samt 
miljø.”

Senere i begrundelsen bemærker Kommissionen: ”Den 24. januar 2007 vedtog 
Kommissionen en rapport om gennemførelsen af direktivet, der bekræftede, at direktivets 
vigtigste mål var nået, men at der var negative tendenser.”

3. Valg af retsakt

Den foreslåede retsakt er en forordning.

Det hedder i begrundelsen: ”Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige. I betragtning af 
det nye behov for et minimum af harmoniserede kvalitetsstandarder i lufthavne for at 
gennemføre gate-to-gate-tilgangen og for yderligere harmonisering af 
markedsadgangsbetingelserne for at sikre en mere loyal konkurrence på groundhandling-
markedet er den fleksibilitet, valget af et direktiv gav i 1996, ikke længere hensigtsmæssig.
Retsakten skal være almengyldig.

En forordning opfylder behovet for harmonisering af groundhandling-markederne på EU-
niveau, som var noget, der blev afdækket som et problem. De fleste af de vanskeligheder, som 
blev identificeret med de nuværende retlige rammer, hænger sammen med, at 
medlemsstaterne gennemfører dem forskelligt.

Den mest egnede retsakt er dermed en forordning, idet andre løsninger ikke gør det muligt at 
opfylde målene.”

                                               
1 Punkt 1.3. i forslaget til forordning.
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4. Nærhedsprincippet

Nærhedsprincippet finder anvendelse, idet forslaget ikke hører under EU's enekompetence.
Det konkluderes i begrundelsen, at det er overholdt, idet det bemærkes:

"Forslagets formål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, fordi 
luftfartsselskaber opererer i et fælles luftfartsmarked, og leverandører af groundhandling 
også opererer på et europæisk eller internationalt marked. Rammerne for groundhandling-
ydelser kan ikke lægges på et lavere reguleringsniveau. Et individuelt tiltag på 
medlemsstatsniveau ville potentielt kunne skade det indre markeds funktionsdygtighed. Et EU-
tiltag kan bedre opfylde forslagets formål. EU-regler om groundhandling-ydelser er et 
væsentligt supplement til EU-lovgivningen, der støtter det indre marked for luftfart, eftersom 
et retfærdigt, gennemsigtigt og ikkediskriminerende system for levering af groundhandling-
ydelser er afgørende for at opnå effektive groundhandling-ydelser af høj kvalitet, der har en 
central funktion i luftfartskæden."

5. Analyse af overholdelsen af nærhedsprincippet

a) Formål med nærhedsprincippet

Nærhedsprincippet, der er fastlagt i traktaten om Den Europæiske Union, definerer 
betingelserne for Unionens fortrinsret i forhold til medlemsstaterne til at træffe 
foranstaltninger inden for områder, hvor Unionen ikke har enekompetence.

Det fremgår af artikel 5, stk. 3, i TEU, at det er en forudsætning for, at EU-institutionerne kan 
handle inden for rammerne af nærhedsprincippet, at der ikke blot er tale om en blandet 
kompetence, men at også betingelserne om nødvendighed (målene med den påtænkte 
handling kan ikke nås på tilfredsstillende vis af medlemsstaterne) og om merværdi eller 
økonomisk effektivitet (det er bedre at foretage handlingen ved et EU-tiltag på grund af dens 
omfang eller virkninger) er opfyldt.

Ud over at legitimere foranstaltninger på EU-plan drejer det sig om at beskytte 
medlemsstaternes muligheder for at træffe beslutninger og foranstaltninger, således at 
udøvelsen af beføjelser sker så tæt på borgerne som muligt.

Udøvelsen af EU’s beføjelser er ikke kun underlagt nærhedsprincippet, men også 
proportionalitetsprincippet.

b) Bestemmelse i forordningen, der kan være i strid med nærhedsprincippet

Udvalget for Bæredygtig Udvikling kan ganske vist tilslutte sig, at EUs handling er begrundet 
med henblik på at harmonisere reglerne om adgang til markedet for groundhandling-ydelser 
og forbedre det eksisterende system, der har været genstand for et direktiv vedtaget i 1996 og 
en luxembourgsk gennemførelseslov af 19. maj 1999, men der er efter udvalgets opfattelse
flere (indbyrdes forbundne) bestemmelser i forslaget til forordning, der ikke er forenelige med 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.
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Ændring af minimumsantallet af leverandører til tre i de store lufthavne (artikel 6, stk. 2)

I artikel 6, stk. 2, hedder det:

”For lufthavne i henhold til stk. 1 kan medlemsstaterne begrænse antallet af leverandører 
med tilladelse til at levere følgende former for groundhandling-ydelser:

a) bagagehåndtering
b) forpladshandling
c) brændstof- og oliepåfyldning
d) fysisk håndtering af fragt og post mellem lufthavnsbygningen og flyet i forbindelse 

med såvel indgående og udgående fragt og post som fragt og post i transit

Medlemsstaterne må dog ikke begrænse dette antal til under to leverandører for hver kategori 
af groundhandling-ydelser eller – for lufthavne, hvis årlige trafik har været mindst 
5 mio. passagerer eller 100 000 tons fragt i mindst de foregående tre år – til under tre 
leverandører for hver kategori af groundhandling-ydelser.”

Udvalget kan godt acceptere, at der gælder en forpligtelse med hensyn til midlet med henblik 
på at have to serviceleverandører i en lufthavn med en årlig trafik på mindst 50.000 tons, 
således som det er tilfældet i dag inden for rammerne af direktiv 96/67/EF, men dette gælder 
ikke for resultatforpligtelsen til at have mindst tre serviceleverandører for hver af de fire 
kategorier af begrænsede serviceydelser som omhandlet i stk. 1 for en lufthavn med en årlig 
trafik på over 100.000 tons fragt i de foregående tre år.

Det samme gælder resultatforpligtelsen i samme artikel til at have to leverandører af 
groundhandling-ydelser vedrørende passagerer for enhver lufthavn med en trafik på over 2 
mio. passagerbevægelser i de foregående tre år.

En sådan fremgangsmåde bestående i at stille krav om et minimumsantal leverandører uanset 
de lokale forhold i økonomisk og pladsmæssig henseende ved en direkte anvendelig 
forordning og uden mulighed for overgangsbestemmelser i national ret opfylder ikke 
nærhedsprincippets og proportionalitetsprincippets kriterier.

Målsætningen om at styrke effektiviteten og den samlede kvalitet af groundhandling-
ydelserne er nemlig stort set allerede blevet opfyldt ved gennemførelsen af direktiv 96/67/EF i 
national ret. Det fremgår således klart af begrundelsen, at ”direktivet [har] nået de vigtigste 
ønskede mål om liberalisering af groundhandling-markedet i lufthavnene i EU. Således er 
antallet af serviceleverandører steget, og priserne for groundhandling er generelt faldet.
Endvidere er ydelseskvaliteten ifølge luftfartsselskaberne blevet bedre med flere 
konkurrenter.”

De "negative tendenser", som synes at motivere Kommissionens handling, fremgår af 
resultaterne af den gennemførte høring, som imidlertid stort set støtter den af Kommissionen 
foretagne analyse angående større valgmuligheder for luftfartsselskaberne og prisfald.
Markedet har udviklet sig siden 1996 med markedsandele (kilder: ACI Europe 2010 og 
Kommissionen 1996) på nu 45 % for de uafhængige leverandører af groundhandling-ydelser 
(7 % i 1996), 39 % for luftfartsselskaberne (68 % i 1996) og 16 % for 
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lufthavnsforvaltningsselskaberne (25 % i 1996), og Kommissionen har ikke med talmateriale 
dokumenteret nødvendigheden af sit indgreb med henblik på at deregularisere 
minimumsantallet af leverandører af groundhandling-ydelser yderligere.

Nødvendigheden af denne yderligere åbning af markedet for groundhandling-ydelser til 
tredjemand er også tvivlsom, fordi målsætningen om kvalitet og bedre ydeevne kan nås ved 
hjælp af andre foranstaltninger på nationalt plan end en forøgelse af antallet af leverandører til 
minimum tre for lufthavne, der overskrider grænsen på 100.000 tons fragt 
(nærhedsprincippet), som i højere grad tager hensyn til de forskellige typer lufthavne. En 
mere nuanceret tilgang kunne således bestå i en samlet evaluering af en lufthavns 
konkurrencemæssige situation foretaget af en uafhængig national myndighed, der kunne tage 
hensyn til det lokale brugerudvalgs holdning og det pågældende markeds struktur.

Ud over at det ikke er nødvendigt at stille krav om et bestemt antal leverandører af 
groundhandling-ydelser for alle lufthavne, der når en bestemt volumen, giver det heller ikke 
nogen merværdi i forhold til den generelle målsætning om at øge kvaliteten og effektiviteten.

Det vil tværtimod navnlig på fragtområdet kunne virke mod hensigten altid at kræve tre 
leverandører af groundhandling-ydelser til tredjemand, da to operatører vil skulle dele den del 
af markedet, der er genstand for konkurrence, efter at den største operatør (som i Luxembourg 
står for cirka 75 % af den behandlede fragt) har valgt en leverandør af groundhandling-
ydelser.

Det er urealistisk, at de pågældende to operatører kan få en bæredygtig økonomisk udvikling, 
da flere europæiske lufthavne, herunder lufthavnen i Luxembourg, har haft store 
vanskeligheder med at finde eller erstatte en anden leverandør af serviceydelser inden for 
fragt, som det er minimumskravet efter de gældende regler, hvilket også kan skyldes en større 
global volatilitet på markedet og en større substitutionsgrad mellem konkurrerende lufthavne.
Hertil kommer, at der i lufthavne som lufthavnen i Luxembourg, hvor kun den ene af de to 
grænseværdier er overskredet, og hvor fragten stort set udelukkende omlades af rene fragtfly, 
ikke er store muligheder for operationelle synergier mellem fragtdelen og passagerdelen.

Det følger heraf, at to operatører risikerer at operere under den kritiske grænse, hvilket skaber 
meget svingende markedsandele og gør det meget vanskeligt at opretholde en effektiv drift 
med hensyn til pris og kvalitet. Under sådanne økonomiske forhold kan de pågældende 
operatører ikke garantere stabile kvalitets- og effektivitetsniveauer, hvorved man skaber større 
og ikke mindre, problemer med serviceydelsernes kvalitet og sikkerheden omkring 
lufthavnsoperationerne til skade for brugerne af lufthavnen og forvaltningsorganet, som 
formodes at koordinere deres handlinger bedre. Dette gælder navnlig i en lufthavn med 
flaskehalse i den jordbaserede infrastruktur som lufthavnen i Luxembourg.

Det skal understreges, at Udvalget for Bæredygtig Udvikling på dette punkt er enigt med ACI 
(Airports Council International), som var modstander af at øge minimumsantallet af 
leverandører af groundhandling-ydelser til tredjemand under henvisning til de store ulemper, 
man kunne konstatere i vinteren 2010, hvor visse lufthavne løb tør for afisningsmiddel under 
selvstændige leverandører af groundhandling-ydelsers ansvar, og de risici, der er forbundet 
med svigtende bustjenester.
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I øvrigt har ACI, ETF (European Transport Workers' Federation) og ASA (Airport Services 
Association), tre af de fire arbejdsmarkedsorganisationer inden for groundhandling-ydelser, i 
en fælles pressemeddelelse af 1. december taget afstand fra den ukontrollerede deregulering, 
som Kommissionens forslag indebærer.

Med hensyn til valget af en forordning i stedet for et direktiv skal det bemærkes, at dette valg 
af retsakt ganske vist kan være begrundet ud fra ønsket om at få de europæiske lufthavne til at 
overholde nogle minimumskvalitetsstandarder, men at det ikke er begrundet med hensyn til 
den foreliggende bestemmelse.


