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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Luxemburgin suurherttuakunnan edustajainhuoneen perusteltu 
lausunto edellä mainitusta ehdotuksesta.
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Päätöslauselma

Edustajainhuone, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon edustajainhuoneen työjärjestyksen 169 artiklan,

– muistuttaa, että kestävää kehitystä käsittelevälle valiokunnalle on toimitettu ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahuolintapalveluista unionin 
lentoasemilla ja neuvoston direktiivin 96/67/EY kumoamisesta (COM (2011)0824);

– ottaa huomioon, että toissijaisuusperiaatteen valvontaan tarkoitettu määräaika päättyy 
1. helmikuuta 2012;

– toteaa, että kestävää kehitystä käsittelevä valiokunta hyväksyi 18. tammikuuta 2012 
pitämässään kokouksessa yksimielisesti perustellun lausunnon edellä mainitusta 
lainsäädäntöaloitteesta;

on päättänyt hyväksyä kestävää kehitystä käsittelevän valiokunnan perustellun 
lausunnon, jonka sisältö on seuraava:

"Kestävää kehitystä käsittelevä valiokunta suhtautuu varauksellisesti edellä mainittuun 
ehdotukseen seuraavista syistä:

1. Alkuhuomautukset

Luxemburgin lentokenttä on maan ainoa kaupallinen lentokenttä, minkä vuoksi se poikkeaa 
muista eurooppalaisen lentoasemaverkon lentokentistä. Luxemburgin lentokenttä kuuluu 
matkustajamääriensä osalta alueellisesti merkittäviin lentokenttiin (1,6–1,8 miljoonaa 
matkustajaa vuodessa). Tavarakuljetuksiensa puolesta se taas kuuluu Euroopan 
merkittävimpiin lentokenttiin, sillä rahdin määrä oli vuonna 2011 lähes 650 000 tonnia.

Koska se on maan ainoa lentokenttä sillä on oltava kaikki kansallisesti merkittävälle 
lentokentälle olennainen tekninen ja toiminnallinen infrastruktuuri (matkustaja- ja 
rahtilentotoiminta, liikelentotoiminta, yleinen lentotoiminta, humanitaarinen lentotoiminta, 
poliisitoiminnan ja armeijan toiminnan tukeminen). Sen vastaanottovalmiudet ovat kuitenkin 
rajalliset, koska sen laajentamismahdollisuudet ovat niukat (kiitoradan eteläinen puoli on 
laakson ja valtateiden ympäröimä ja muilta osin se on autoteiden rajoittama).

2. Asetusehdotuksen tavoitteet ja perustelut

a) Yleiset tavoitteet ja erityistavoitteet

Asetuksen perusteluissa selitetään, että ehdotuksen yleisenä tavoitteena on "Euroopan 
unionissa sijaitsevilla lentoasemilla käyttäjille (lentoyhtiöt) ja loppukäyttäjille (matkustajat ja 
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rahdinkuljettajat) tarjottavien maahuolintapalvelujen tehokkuuden ja kokonaislaadun 
parantaminen".

Samoissa perusteissa luetellaan muun muassa seuraava erityistavoite: "sen varmistaminen, 
että lentoyhtiöillä on nykyistä enemmän valintoja tehdä maahuolintaratkaisuja Euroopan 
unionin lentokentillä"1.

b) Ehdotuksen perustelu

Komissio toteaa perusteluissaan, että "komission toteuttamien direktiiviä koskevien erinäisten 
arvioiden mukaan direktiivin avulla on saavutettu keskeiset toivotut tavoitteet maahuolinnan 
markkinoiden vapauttamiseksi Euroopan unionissa sijaitsevilla lentokentillä: 
palveluntarjoajien lukumäärä on kasvanut ja maahuolintapalvelujen hinnat ovat yleisesti 
ottaen laskeneet. Lisäksi palvelujen laatu on lentoyhtiöiden mukaan parantunut, kun 
kilpailijoiden määrä on lisääntynyt.

Sen jälkeen, kun direktiivi hyväksyttiin vuonna 1996, maahuolintapalvelujen reunaehdot ovat 
muuttuneet merkittävästi. Lentoasemilla tarjottavien palvelujen, myös maahuolintapalvelujen, 
tehokkuuden ja laadun merkitys kasvaa uudelleen lentoliikenteen ja kapasiteettirajoitusten 
lisääntyessä nopeasti."

Käsittelyn perusteella on kuitenkin osoitettu, ettei nykyinen säädös ei enää ole 
tarkoituksenmukainen. "Havaittu ongelma on kaksiosainen: i) maahuolintapalvelujen 
tarjoaminen ei tapahdu riittävän tehokkaasti markkinoillepääsyn esteiden ja markkinoiden 
laajenemisen vuoksi ja (ii) maahuolintapalvelujen kokonaislaatu ei pysy muuttuvien tarpeiden 
vauhdissa, kun tarkastellaan niiden luotettavuutta, kestävyyttä, turvallisuutta ja 
ympäristöseikkoja."

Jäljempänä perusteluissa komissio muistuttaa, että "Komissio antoi 24. tammikuuta 2007 
direktiivin soveltamisesta kertomuksen, jossa vahvistettiin, että direktiivin keskeiset tavoitteet 
oli saavutettu, mutta että vallalla oli kielteisiä suuntauksia." 

3. Säädöstyypin valinta

Ehdotettu säädöstyyppi on asetus.

Ehdotuksen perustelujen mukaisesti: "Muut säädöslajit eivät tule kyseeseen. Vuonna 1996 
valitulla sääntelyvälineellä, direktiivillä, tarjottu jousto ei enää ole asianmukaista, kun 
otetaan huomioon yhdenmukaistettujen vähimmäisvaatimusten uusi tarve lentoasemilla 
portilta portille -näkökulman käyttöön ottamiseksi ja markkinoillepääsyn ehtojen 
yhdenmukaistamiseksi edelleen, jotta varmistettaisiin nykyistä oikeudenmukaisempi kilpailu 
maahuolinnan markkinoilla. Sääntelyvälineen on oltava yleisesti sovellettavissa.

Asetuksen avulla pystytään korjaamaan havaittu ongelma; sen myötä voidaan 
yhdenmukaistaa maahuolinnan markkinat Euroopan unionissa. Suurin osa nykyisen 

                                               
1 Asetusehdotuksen 1 kohdan 3 alakohta.
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lainsäädännön yhteydessä todetuista vaikutuksista liittyy toisistaan poikkeavaan 
täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa.

Tästä syystä asianmukaisin oikeudellinen väline on asetus, koska vaihtoehtoiset välineet eivät 
olisi riittäviä ehdotettujen tavoitteiden saavuttamiseen."

4. Toissijaisuusperiaate

Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan siltä osin kuin asia, jota ehdotus koskee, ei kuulu 
Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Perusteluissa todetaan tästä seuraavasti:

"Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan siltä osin kuin asia, jota ehdotus koskee, ei kuulu 
Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa ehdotuksessa esitettyjä tavoitteita, koska lentoyhtiöt toimivat ilmailun 
yhtenäismarkkinoilla ja myös maahuolintapalvelut toimivat eurooppalaisilla tai 
kansainvälisillä markkinoilla. Maahuolintapalveluihin ei voida puuttua alemman tason 
säädöksillä. Jäsenvaltion yksilölliset toimet voisivat mahdollisesti vahingoittaa 
sisämarkkinoiden toimintaa. Euroopan unionin toimilla voidaankin paremmin saavuttaa 
ehdotuksen tavoitteet. Maahuolintapalvelujen eurooppalaiset säännöt ovat välttämätön lisä 
Euroopan unionin lainsäädäntöön, jolla vahvistetaan ilmailun sisämarkkinoita, sillä 
maahuolintapalvelujen tarjoamisen oikeudenmukainen, avoin ja syrjimätön järjestelmä on 
olennaisen tärkeä, jotta voitaisiin saada tehokkaita ja korkealaatuisia maahuolintapalveluja, 
jotka muodostavat ilmailuketjun avaintoiminnon."

5. Selvitys toissijaisuusperiaatteen toteutumisesta

a) Toissijaisuusperiaatetta koskevat tavoitteet

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen (SEU) kirjatussa toissijaisuusperiaatteessa 
määritetään, millä edellytyksillä unionin toimivalta menee jäsenvaltioiden toimivallan edelle, 
kun on kyse muista kuin unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvista asioista.

SEU:n 5 artiklan 3 kohdan mukaan jaettua toimivaltaa koskevan vaatimuksen lisäksi 
välttämättömyyden (jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita 
riittävällä tavalla) sekä lisäarvon tai taloudellisen tehokkuuden (toiminta voidaan sen 
laajuuden tai vaikutusten vuoksi toteuttaa paremmin unionin tasolla) edellytysten on 
täytyttävä, jotta unionin toimielimet voivat toimia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Toissijaisuusperiaatteella pyritään antamaan unionille oikeudet toimia sekä jäsenvaltioille 
mahdollisuudet tehdä päätöksiä ja toteuttaa toimenpiteitä, jotta täytäntöönpanovallan 
harjoittaminen voidaan tuoda mahdollisimman lähelle kansalaisia.

Euroopan unioni käyttää toimivaltaansa toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta 
noudattaen.

b) Asetuksen säännös, jossa toissijaisuusperiaatetta saatettaisiin olla noudattamatta 
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Kestävää kehitystä käsittelevä valiokunta yhtyy perusteluihin, jotka koskevat unionin 
toimintaa, jolla pyritään yhdenmukaistamaan maahuolinnan markkinoille pääsyä koskevia 
sääntöjä ja parantamaan voimassa olevaa järjestelmää, josta säädetään vuonna 1996 
hyväksytyssä direktiivissä sekä 19. toukokuuta 1999 hyväksytyssä laissa, joka koskee 
direktiivin siirtämistä osaksi Luxemburgin lainsäädäntöä. Se kuitenkin katsoo, että monet 
asetusehdotuksen säännökset (jotka liittyvät toisiinsa) eivät ole yhdenmukaisia toissijaisuus-
ja suhteellisuusperiaatteen kanssa.

Palveluntarjoajien vähimmäislukumäärän nostaminen kolmeen suurilla lentoasemilla 
(6 artiklan 2 kohta)

6 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavasti:
"Jäsenvaltiot voivat edellä 1 kohdassa tarkoitettujen lentoasemien osalta rajoittaa sellaisten 
palvelujen tarjoajien määrää, joilla on lupa tarjota seuraavia maahuolintapalveluja:

a) matkatavaran käsittely,
b) asematasopalvelut,
c) polttoaine- ja öljynhuolinta,
d) rahdin ja postin fyysinen käsittely terminaalin ja ilma-aluksen välillä saapuvien ja 

lähtevien lentojen sekä kauttakulun yhteydessä.

Jäsenvaltiot saavat rajoittaa kyseisen määrän vähintään kahteen toimittajaan kunkin 
maahuolintapalvelulajin osalta, tai lentoasemilla, joiden vuotuinen liikennemäärä on ollut 
vähintään viisi miljoonaa matkustajaa tai 100 000 tonnia rahtia vähintään kolmen edellisen 
vuoden ajan, vähintään kolmeen toimittajaan kunkin maahuolintapalvelulajin osalta."

Vaikka voidaan olla samaa mieltä keinoja koskevasta velvollisuudesta, jonka mukaan 
palveluntarjoajia on oltava kaksi lentoasemilla, joiden vuotuinen liikennemäärä on 
50 000 tonnia rahtia, kuten nykyisessä direktiivissä 96/67/EY säädetään, samaa ei voida sanoa 
tulosvelvoitteesta, jonka mukaan palveluntarjoajia on oltava vähintään kolme kutakin 
neljää1 kohdassa mainittua rajoitettua palveluryhmää kohtaan lentoasemilla, joiden 
keskimääräinen liikennemäärä on ollut yli 100 000 tonnia rahtia kolmen edellisen vuoden 
ajan.

Sama koskee samaan artiklaan kirjattua tulosvelvoitetta, jonka mukaan kaikilla lentoasemilla, 
joiden liikennemäärä on ollut yli kaksi miljoona matkustajaa kolmen vuoden ajan, on oltava 
kaksi maahuolintapalvelujen tarjoajaa matkustajia varten.

Tällainen menettely- ja täytäntöönpanotapa, jossa suoraan sovellettavalla asetuksella 
määrätään, mikä on palveluntarjoajien saavutettava vähimmäislukumäärä, olivatpa paikalliset 
talouden tai alueelliset olosuhteet millaiset tahansa, ilman mahdollisuutta toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla se saatettaisiin osaksi kansallista lainsäädäntöä, ei ole toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Maahuolintapalvelujen tehokkuuden ja kokonaislaadun parantamista koskeva tavoite on jo 
pitkälti saavutettu saattamalla direktiivi 96/67/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio 
toteaa perusteluissaan, että "komission toteuttamien direktiiviä koskevien erinäisten arvioiden 
mukaan direktiivin avulla on saavutettu keskeiset toivotut tavoitteet maahuolinnan 
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markkinoiden vapauttamiseksi Euroopan unionissa sijaitsevilla lentokentillä: 
palveluntarjoajien lukumäärä on kasvanut ja maahuolintapalvelujen hinnat ovat yleisesti 
ottaen laskeneet. Lisäksi palvelujen laatu on lentoyhtiöiden mukaan parantunut, kun 
kilpailijoiden määrä on lisääntynyt."

"Kielteiset suuntaukset", jotka näyttävät olevan komission toiminnan taustalla, ovat seurausta 
toteutetusta kuulemisesta, jonka tulokset vahvistivat pitkälti komission selvitystä 
lentoliikenteen harjoittajien suuremmasta valinnanmahdollisuudesta ja hintojen laskusta. 
Vaikka markkinat ovat kehittyneet vuodesta 1996 siten, että riippumattomilla 
maahuolintapalvelujen tarjoajilla on nykyään 45 prosentin markkinaosuus (7 prosentin osuus 
vuonna 1996), lentoyhtiöillä 39 prosentin osuus (68 prosentin osuus vuonna 1996) ja 
lentoasemien hallintoelimillä 16 prosentin osuus (25 prosenttia vuonna 1996) (Lähteet: 
Kansainvälisen lentokenttäneuvoston Euroopan osasto 2010 ja komissio 1996), komissio 
jättää numerotiedoin perustelematta, miksi sen on puututtava asiaan maahuolintapalvelujen 
tarjoajien vähimmäismäärää koskevan sääntelyn purkamiseksi entisestään.

Maahuolinnan markkinoiden avaaminen entisestään kolmansille osapuolille voidaan asettaa 
kyseenalaiseksi myös siksi, että laatu- ja suoritustavoitteet voitaisiin saavuttaa myös toisilla 
kansallisen tason keinoilla, jolloin otettaisiin paremmin huomioon asianomaisten 
lentoasemien eri tyypit, sen sijaan, että palvelujentarjoajien lukumäärä nostetaan vähintään 
kolmeen lentoasemilla, joiden rahtimäärät ovat yli 100 000 (toissijaisuusperiaate). 
Vivahteikkaampi linjaus voisi olla se, että toimivaltainen kansallinen viranomainen, jolla olisi 
mahdollisuus ottaa huomioon paikallisen käyttäjien komitean näkemys sekä asianomaisten 
markkinoiden rakenne, tekisi yleisen arvion tietyn lentoaseman kilpailutilanteesta.

Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että maahuolintapalvelujen tarjoajien tarkan lukumäärän 
säätäminen kaikkien sellaisten lentoasemien osalta, jotka ovat ylittäneet tietyn rahtimäärän, ei 
ole välttämätöntä, minkä lisäksi sen avulla ei edistetä millään lailla laatua ja tehokkuutta 
koskevan yleisen tavoitteen saavuttamista.

Määräys, jonka mukaan kolmansille osapuolille maahuolintaa tarjoavia palveluntarjoajia on 
oltava kaikissa tapauksissa kolme, saattaa etenkin rahdin osalta aiheuttaa kielteisiä seurauksia, 
sillä kahden toimijan on jaettava keskenään se markkinoiden osuus, josta kilpailua käydään 
sen jälkeen, kun merkittävin toimija (joka Luxemburgissa vastaa osuudesta, joka on 
75 prosenttia kokonaisrahdista) on valinnut maahuolintapalvelujen tarjoajan. 

Näin ollen näiden kahden toimijan kestävä taloudellinen kehitys ei ole kovinkaan realistinen 
sen vuoksi, että useilla lentoasemilla, myös muun muassa Luxemburgin lentoasemalla, on 
ollut huomattavia vaikeuksia löytää toista rahtiliikenteen alan palveluntarjoajaa tai korvata 
tämä (nykyisten määräysten mukainen vähimmäismäärä), mikä saattaa myös osittain johtua 
kyseisten markkinoiden yleisestä epävakaudesta ja kilpailevien lentokenttien 
merkittävämmästä keskinäisestä vaihtokelpoisuudesta. Lisäksi Luxemburgin lentoaseman 
kaltaisilla lentoasemilla, joilla ainoastaan yksi kahdesta ylärajasta ylittyy ja joilla rahtia 
siirretään lähes yksinomaan rahtilentoaluksilla, toiminnalliset synergiamahdollisuudet ovat 
vähäiset rahtiosuuden ja matkustajaosuuden välillä.

Näin ollen vaarana on, että kahden toimijan on vaikea saavuttaa kriittistä massaa, minkä 
seurauksena markkinaosuudet ovat erittäin vaihtelevat ja toiminta on vaikea säilyttää laadun 
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ja hintojen kannalta tuloksellisena. Edellä kuvaillun kaltaisessa taloudellisessa tilanteessa, 
asianomaisten toimijoiden on vaikea varmistaa laadun ja toimintatehokkuuden vakaus, minkä 
seurauksena palvelujen ja turvallisuuden laatua koskevat toimintaongelmat lentoasemilla 
lisääntyvät sen sijaan, että ne vähenisivät, lentoasemien käyttäjien sekä johtoelimen 
kustannuksella, sillä viimeksi mainitun odotetaan koordinoivan toimintaansa paremmin. Tämä 
koskee etenkin Luxemburgin lentoasemien kaltaisia lentoasemia, joilla esiintyy pullonkauloja 
maainfrastruktuurissa.

On syytä korostaa, että kestävää kehitystä käsittelevän valiokunnan kanta on tältä osin 
päällekkäinen Kansainvälisen lentokenttäneuvoston (Airports Council International, ACI) 
kannan kanssa, joka on jo ilmaissut vastustavansa kolmansille osapuolille 
maahuolintapalveluja tarjoavien vähimmäismäärän kasvattamista ja muistuttanut tässä 
yhteydessä talvella 2010 aiheutuneista huomattavista vaikeuksista, jotka olivat seurausta siitä, 
että riippumattomien maahuolintapalveluja tarjoavien vastuulla olevat ilma-alusten 
jäänpoistonesteiden toimitukset katkesivat, mihin puolestaan liittyi riski puutteellisista linja-
autopalveluista.

Lisäksi kolme neljästä maahuolinnan markkinaosapuolesta, ACI, Euroopan 
kuljetustyöntekijöiden liitto (European Transport Workers' Fédération, ITETF) ja 
lentokenttäpalveluiden liitto ASA, hylkäsi yhteisessä 1. joulukuuta päivätyssä 
lehdistötiedotteessa sääntelyn valvomattoman purkamisen, joka on komission ehdotuksen 
tavoite.

Mitä tulee asetukseen tukeutumiseen direktiivin sijaan, on syytä huomata, että tämän 
oikeudellisen välineen valitsemista voidaan perustella vähimmäisvaatimusten noudattamisella 
eurooppalaisilla lentoasemilla, mutta sen valintaa ei voida perustella kyseessä olevan 
määräyksen osalta.


