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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

1.2.2012

TEATIS LIIKMETELE
(11/2011)

Teema: Luksemburgi Suurhertsogiriigi saadikutekoja põhjendatud arvamus ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 
õhusõidukite maapealset teenindust liidu lennujaamades ja millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 96/67/EÜ
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Luksemburgi Suurhertsogiriigi saadikutekoja 
põhjendatud arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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Resolutsioon

Saadikutekoda

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõiget 3;

– võttes arvesse saadikutekoja kodukorra artiklit 169;

– arvestades, et säästva arengu komisjonile esitati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepanek, milles käsitletakse õhusõidukite maapealset teenindust liidu lennujaamades ja 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/67/EÜ (COM(2011)0824);

– arvestades, et subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kontrolli tähtaeg lõpeb 1. veebruaril 
2012;

– arvestades, et säästva arengu komisjon võttis 18. jaanuari 2012. aasta koosolekul ühehäälselt 
vastu põhjendatud arvamuse ülalnimetatud seadusandliku algatuse kohta;

otsustab ühineda säästva arengu komisjoni põhjendatud arvamusega, mille sisu on 
järgmine:

„Säästva arengu komisjon suhtub ülalnimetatud ettepanekusse kriitiliselt järgmistel põhjustel:

1. Sissejuhatavad märkused

Luxembourgi lennujaama kui riigi ainukese kommertslennujaama olukord on Euroopa 
lennujaamade võrgustikus eriline. Luxembourgi lennujaam on reisijate arvu poolest 
piirkondliku tähtsusega lennujaam (1,6–1,8 miljonit reisijat aastas). Kaubaveo osas on 
Luxembourgi lennujaam seevastu üks tähtsamaid Euroopas ja selle kaubaveo maht oli 2011. 
aastal ligikaudu 650 000 tonni.

Kuna tegu on riigi ainukese lennujaamaga, peab sellel olema riikliku tähtsusega lennujaamale 
vajalik terviklik tehniline ja operatiivne infrastruktuur (reisijate- ja kaubavedu, 
kommertslennud, tavalennud, lennud humanitaarabi kohaletoimetamiseks ning politsei ja 
sõjaväe tegevuse toetamiseks). Lennujaama läbilaskevõime on siiski ruumiliste piirangute 
tõttu piiratud (maandumisrajast lõunas ümbritsevad lennujaama org ja maanteed ning teistes 
külgedes kiirtee).

2. Määruse ettepaneku eesmärgid ja põhjused

a) Üldised ja konkreetsed eesmärgid

Määruse seletuskirjas selgitatakse, et ettepaneku üldeesmärk on „suurendada maapealse 
teeninduse teenuste tõhusust ja üldist kvaliteeti kasutajate (lennuettevõtjate) ja lõppkasutajate 
(reisijate ja ekspediitorite) jaoks ELi lennujaamades”.
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Seletuskirjas märgitakse konkreetse eesmärgina soovi „tagada, et lennuettevõtjatel on ELi 
lennujaamades suurem maapealse teeninduse lahenduste valik”1.

b) Ettepaneku põhjused

Komisjon märgib seletuskirjas, et „vastavalt […] erihinnangutele direktiivi kohta on […] 
saavutatud peamine taotletud eesmärk liberaliseerida maapealse teeninduse turg ELi 
lennujaamades: teenuste osutajate arv on suurenenud ja maapealse teeninduse hinnad on 
üldjuhul langenud. Peale selle on lennuettevõtjate sõnul tänu suuremale konkurentsile 
tõusnud teenuste kvaliteet.

Alates direktiivi vastuvõtmisest 1996. aastal on maapealse teeninduse raamtingimused 
märkimisväärselt muutunud. Kiirelt kasvava lennuliikluse ja piiratud läbilaskevõime 
kontekstis on lennujaamades pakutavate teenuste, sealhulgas maapealse teeninduse teenuste 
tõhusus ja kvaliteet üha uuesti ja üha tungivamalt päevakorral”.

Siiski näitavad konsultatsioonid, et praegune õigusraamistik ei vasta enam eesmärgile. 
„Probleem koosneb kahest osast: i) maapealse teeninduse teenuste pakkumine ei ole piisavalt 
tõhus sisenemis- ja laienemispiirangute tõttu ning ii) maapealse teeninduse teenuste üldine 
kvaliteet ei suuda sammu pidada üha suurenevate nõudmistega usaldusväärsuse, toimetuleku, 
ohutuse ja turvalisuse ning keskkonnaküsimuste valdkonnas”.

Komisjon tuletab seletuskirjas allpool meelde, et „24. jaanuaril 2007 võttis komisjon vastu 
aruande direktiivi kohaldamise kohta, mis andis kinnitust sellele, et direktiivi peaeesmärgid 
on saavutatud, kuid esines ka negatiivseid suundumusi”.

3. Õigusakti valik

Kavandatav õigusakt on määrus.

Määruse ettepaneku seletuskirjas on põhjendusena toodud asjaolu, et „muud õigusaktid ei 
oleks asjakohased. Võttes arvesse vajadust kehtestada lennujaamades kvaliteedialased 
ühtlustatud miinimumnõuded, et rakendada väravast-väravani lähenemisviisi ja ühtlustada 
veelgi turule pääsemise tingimusi õiglasema konkurentsi tagamiseks maapealse teeninduse 
turul, ei oleks direktiiv, mille valimine 1996. aastal pakkus suuremat paindlikkust, praegu 
enam asjakohane. Õigusakt peab olema üldiselt kohaldatav.

Määrus vastab probleemina määratletud maapealse teeninduse turgude ühtlustamise 
vajadusele ELi tasandil. Enamik kehtivas õigusraamistikus tuvastatud probleeme on seotud 
rakendamise lahknevustega liikmesriikide vahel.

Seepärast on määrus kõige asjakohasem õigusakt, kuna teised võimalused ei oleks 
kavandatud eesmärkide saavutamiseks piisavad”.

4. Subsidiaarsuse põhimõte

                                               
1 Määruse ettepaneku punkt 1.3.
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Kohaldatakse subsidiaarsuse põhimõtet, kuna ettepanek ei kuulu ELi ainupädevusse. 
Seletuskirjas jõutakse selles osas järgmisele järeldusele:

„Liikmesriigid ei suuda ettepaneku eesmärke täielikult saavutada, kuna lennuettevõtjad 
tegutsevad ühtsel lennundusturul ning maapealse teeninduse pakkujad tegutsevad kas 
Euroopa turul või rahvusvahelisel turul. Maapealse teeninduse teenuste raamistikku ei saa 
reguleerida madalamal tasandil. Individuaalsed meetmed liikmesriigi tasandil võivad 
takistada siseturu toimimist. ELi tasandi meetmed saavutaksid ettepaneku eesmärgid 
paremini. Euroopa tasandil maapealse teeninduse teenuste suhtes kehtivad eeskirjad on 
oluline osa lennunduse siseturgu toetavatest Euroopa õigusaktidest, sest õiglasel, läbipaistval 
ja mittediskrimineerival maapealsete teenuste osutamise süsteemil on kandev roll, et 
saavutada lennuahela tähtsaks osaks olevaid tõhusaid ja kvaliteetseid maapealse teeninduse 
teenuseid hõlmav eesmärk”.

5. Subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kontroll

a) Subsidiaarsuse põhimõtte eesmärgid

Valdkondades, kus liidul puudub ainupädevus, määratakse ELi lepingus sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega kindlaks tingimused, mille korral liidu tegevus on 
liikmesriikidega võrreldes ülimuslik.

Vastavalt ELi lepingu artikli 5 lõikele 3 eeldab liidu institutsioonide tegutsemine 
subsidiaarsuse eesmärgi nimel peale jagatud pädevuse ka vajaduse olemasolu (liikmesriigid ei 
suuda piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke) ning lisandväärtuse pakkumist või 
majandusliku tõhususe tagamist (kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid 
paremini saavutada liidu tasandil).

Liidu tegevuse õigustamise kõrval tuleb tagada liikmesriikide otsustusvõime ja 
tegutsemissuutlikkus, et teostada pädevust nii kodanikulähedaselt kui võimalik.

Peale subsidiaarsuse põhimõtte lähtub Euroopa Liit oma pädevuse teostamisel ka 
proportsionaalsuse põhimõttest.

b) Subsidiaarsuse põhimõttega tõenäoliselt vastuolus olev määruse säte

Ehkki säästva arengu komisjon nõustub põhjendusega, mille kohaselt liidu tegevus on vajalik 
maapealse teeninduse turule pääsu eeskirjade ühtlustamiseks ning olemasoleva süsteemi 
täiustamiseks, mis oli 1996. aastal vastuvõetud direktiivi ja Luksemburgi poolt 19. mail 1999. 
aastal ülevõetud seaduse eesmärk, on komisjon siiski seisukohal, et määruse ettepaneku mitu 
omavahel seotud sätet ei ole kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega.

Teenuste osutajate miinimumarvu suurendamine kolmele suurtes lennujaamades (artikli 6 
lõige 2)

Artikli 6 lõikes 2 sätestatakse:

„Lõigus 1 osutatud lennujaamade puhul võivad liikmesriigid piirata järgmist liiki 
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maapealsete teenuste volitatud osutajate arvu:

a) pagasikäitlus;
b) perroonikäitlus;
c) kütuse- ja õlikäitlus;
d) kauba ja posti füüsiline käitlus lennujaama terminali ja õhusõiduki vahel kas 

saabumisel, väljumisel või transiidi puhul.

Liikmesriigid ei piira arvu vähemale kui kahele teenuste osutajale iga maapealse teeninduse 
teenuse liigi kohta või lennujaamade puhul, kus aastane veomaht ei ole olnud väiksem kui 
viis miljonit reisijat või 100 000 tonni kaupa vähemalt kolmel eelneval aastal, vähemale kui 
kolmele teenuste osutajale iga maapealse teeninduse teenuse liigi kohta.”

Kuigi võib nõustuda vahendite osas kehtestatud kohustusega tagada kahe teenuste osutaja 
olemasolu lennujaamas, mille aastane vedude maht on 50 000 tonni, nagu on praegu 
sätestatud direktiivis 96/67/EÜ, ei saa nõustuda tulemuste osas kehtestatud kohustusega 
tagada vähemalt kolme teenuseosutaja olemasolu lõikes 1 osutatud kõigi nelja piiratud 
ulatusega teenuse osas lennujaamas, mille aastane kaubavedude maht on kolme aasta jooksul 
olnud rohkem kui 100 000 tonni.

See kehtib ka samas artiklis tulemuste osas kehtestatud kohustuse puhul tagada kahe 
maapealse teeninduse teenuste osutaja olemasolu kõikides lennujaamades, mille reisijate arv 
on kolme aasta jooksul olnud rohkem kui kaks miljonit reisijat.

Selline lähenemine ja käitajate minimaalse arvu tagamise sätestamine vahetult kohaldatavas 
määruses, ilma et riiklikus õiguses oleks võimalik võtta meetmeid ülevõtmiseks ning 
olenemata sellest, milline on kohalik majanduslik ja ruumiline olukord, ei vasta 
subsidiaarsuse ega proportsionaalsuse kriteeriumidele.

Maapealse teeninduse teenuste tõhususe ja üldise kvaliteedi parandamise taotletud eesmärk 
saavutati suures osas juba direktiivi 96/67/EÜ riiklikku õigusse ülevõtmisega. Lisaks on 
seletuskirjas selgelt märgitud, et direktiiv on võimaldanud saavutada „peamise taotletud 
eesmärgi liberaliseerida maapealse teeninduse turg ELi lennujaamades: teenuste osutajate 
arv on suurenenud ja maapealse teeninduse hinnad on üldjuhul langenud. Peale selle on 
lennuettevõtjate sõnul tänu suuremale konkurentsile tõusnud teenuste kvaliteet”.

Negatiivsed suundumused, mis näivad olevat komisjoni meetmete põhjus, ilmnevad peetud 
konsultatsioonide tulemustest, mis kinnitasid aga suures osas komisjoni analüüsi seoses 
lennuettevõtjate suurema valiku ja madalamate hindadega. Ehkki turuolukord on alates 1996. 
aastast muutunud ning nüüd on sõltumatute maapealsete teenuste osutajate turuosa 45% 
(1996. aastal 7%), lennuettevõtjate turuosa 39% (1996. aastal 68%) ja lennujaama käitajate 
turuosa 16% (1996. aastal 25%) (Allikad: Euroopa Rahvusvahelise Lennujaamade Nõukogu 
2010. aasta andmed ja Euroopa Komisjoni 1996. aasta andmed), ei ole komisjon põhjendanud 
arvandmete abil oma tegevuse asjakohasust maapealsete teenuste osutajate miinimumarvu 
täiendavaks liberaliseerimiseks.

Vajaduse avada maapealse teeninduse turg kolmandatest isikutest teenuste osutajatele seab 
samuti kahtluse alla asjaolu, et kvaliteedi ja tulemuslikkuse eesmärki võib saavutada riigi 
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tasandil muude meetmetega kui teenuste osutajate miinimumarvu suurendamine kolmeni 
lennujaamades, mille kaubaveo maht on rohkem kui 100 000 tonni (subsidiaarsuse põhimõte),
millega võetaks paremini arvesse asjaomaste lennujaamade eri kategooriaid. 
Diferentseerituma lähenemise võib tagada ka konkreetse lennujaama konkurentsiolukorra 
üldine hindamine riigi sõltumatu ametiasutuse poolt, kes võiks arvesse võtta kohalike 
kasutajate komitee arvamust ja asjaomase turu struktuuri.

Lisaks sellele, et puudub vajadus sätestada konkreetne maapealsete teenuste osutajate arv 
kõikides teatava veomahu saavutanud lennujaamades, ei paku see lisandväärtust kvaliteedi ja 
tõhususe parandamise üldeesmärgi saavutamiseks.

Vastupidi, eelkõige just kaubaveo osas on oht, et tingimata kolme kolmandatest isikutest 
maapealse teeninduse teenuste osutaja ettekirjutamine on kontraproduktiivne, sest kaks 
käitajat peavad jagama omavahel konkurentsi aluseks olevat turuosa pärast seda, kui suurim 
käitaja (kelle arvele langeb Luxembourgis umbes 75% kaubaveost) on valinud maapealsete 
teenuste osutaja.

Jätkusuutlik majandusareng on nimetatud kahe käitaja jaoks veelgi ebatõenäolisem, kui võtta 
arvesse mitme Euroopa lennujaama, sealhulgas Luxembourgi lennujaama suuri raskusi 
kaubavedu pakkuva teise teenuseosutaja leidmisel või asendamisel (kuna kehtivas määruses 
on sätestatud vähemalt kahe teenuseosutaja olemasolu), mis võib olla tingitud kõnealuse turu 
suuremast üldisest volatiilsusest ning konkureerivate lennujaamade suuremast teenuste 
omavahelise asendamise määrast. Lisaks sellele on Luxembourgi sarnastes lennujaamades, 
kus on saavutatud vaid üks kahest läviväärtusest ning kaubavedu toimub praktiliselt täies 
ulatuses kaubalennukitega, vähe võimalusi kauba- ja reisijateveo vahel operatiivse sünergia 
loomiseks.

Sellest tulenevalt on oht, et kaks käitajat tegutsevad allpool kriitilise mahu piiri, nende turuosa 
on väga kõikuv ning neil on raske tagada head hinna ja kvaliteedi suhet. Sellises 
majanduslikus kontekstis ei saa ettevõtjad tagada stabiilset kvaliteeti ja tõhususe taset, mis 
mitte ei vähenda, vaid hoopis suurendab lennujaamas pakutavate teenuste kvaliteedi ja 
ohutusega seotud probleeme lennujaama kasutajate ja lennujaama käitaja jaoks, kes peaks 
ettevõtjate tegevust paremini koordineerima. See kehtib eelkõige Luxembourgi sarnaste 
lennujaamade puhul, mille kitsaskohaks on maapealne infrastruktuur. 

Tuleb rõhutada, et selles küsimuses kattub säästva arengu komisjoni seisukoht 
Rahvusvahelise Lennujaamade Nõukogu (ACI – Airports Council International) seisukohaga, 
kes oli vastu maapealsete teenuste osutajate ringi kolmandatele isikutele laiendamisele ning 
tuletas sellega seoses meelde 2010. aasta talvel esinenud suuri probleeme, mida mõnes 
lennujaamas tekitas jäätõrjevahendi tarne katkemine, mille hankimine oli sõltumatu 
maapealsete teenuste osutaja ülesanne, ning mitterahuldavate bussiteenustega kaasnevaid 
riske.

Lisaks avaldasid kolm maapealse teeninduse valdkonna neljast sotsiaalpartnerist –
Rahvusvaheline Lennujaamade Nõukogu, Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon ja 
Lennujaamateenuste Assotsiatsioon 1. detsembri 2011. aasta ühises pressiteates vastuseisu 
kontrollimatule liberaliseerimisele, mis on komisjoni ettepaneku eesmärk. 



CM\890817ET.doc 7/7 PE480.774v01-00

ET

Mis puutub õigusakti valikusse – direktiivi asemel määrus, siis tuleb märkida, et sellise 
õigusakti valik võib olla õigustatud Euroopa lennujaamades kvaliteedi miinimumnõuete 
tagamiseks, ent ei ole õigustatud arvamuses käsitletud aspekti seisukohast.


