
CM\890817SK.doc PE480.774v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre právne veci

1.2.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(11/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Luxemburskej poslaneckej snemovne týkajúce sa návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách pozemnej obsluhy na 
letiskách Únie, ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/67/ES
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity v 
pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa pre informáciu nachádza odôvodnené stanovisko Luxemburskej poslaneckej 
snemovne k uvedenému návrhu.
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Uznesenie

Poslanecká snemovňa

– so zreteľom na článok 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (EÚ),

– so zreteľom na článok 169 rokovacieho poriadku poslaneckej snemovne,

– keďže výboru pre trvalo udržateľný rozvoj bol predložený návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o službách pozemnej obsluhy na letiskách Únie, ktorým sa zrušuje 
smernica Rady 96/67/ES [COM(2011)0824];

– keďže lehota na kontrolu súladu so zásadou subsidiarity uplynie 1. februára 2012;

– keďže výbor pre trvalo udržateľný rozvoj na svojej schôdzi 18. januára 2012 jednomyseľne 
schválil odôvodnené stanovisko vo veci uvedenej legislatívnej iniciatívy;

rozhodla, že sa stotožňuje s týmto odôvodneným stanoviskom výboru pre trvalo 
udržateľný rozvoj v tomto znení:

„Výbor pre trvalo udržateľný rozvoj vyjadruje výhrady k uvedenému návrhu z týchto 
dôvodov: 

1. Predbežné poznámky

Letisko Luxemburg ako jediné letisko v krajine s komerčným zameraním má v rámci 
európskej siete letísk osobitné postavenie. Z hľadiska počtu cestujúcich ide totiž o letisko 
regionálneho významu (1,6 – 1,8 milióna cestujúcich ročne).  Pokiaľ však ide o aktivity v 
oblasti nákladnej dopravy, letisko patrí medzi najdôležitejšie v Európe s objemom 
prepraveného nákladu takmer 650 000 ton v roku 2011.

Vzhľadom na to, že ide o jediné letisko v krajine, je potrebné, aby malo všetky technické 
a prevádzkové infraštruktúry, ktoré si vyžaduje letisko celoštátneho významu (osobná 
a nákladná letecká doprava, komerčná letecká doprava, všeobecné letectvo, humanitárna 
letecká doprava, podpora policajných a vojenských aktivít). Jeho kapacita je však obmedzená 
vzhľadom na obmedzené možnosti jeho ďalšieho rozšírenia (letisko je obklopené údolím na 
južnej strane dráhy a hlavnými cestami, ba dokonca diaľnicou na ostatných stranách).

2. Ciele a dôvody návrhu nariadenia

a) Všeobecné a konkrétne ciele

V dôvodovej správe k nariadeniu sa objasňuje, že všeobecným cieľom návrhu je „zvýšiť 
efektívnosť a celkovú kvalitu služieb pozemnej obsluhy pre užívateľov (letecké spoločnosti) a 
konečných užívateľov (cestujúcich a dopravcov nákladu) na letiskách EÚ“.
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Takisto sa v nej uvádza, že jedným z konkrétnych cieľov je „zaistiť, aby letecké spoločnosti 
mali väčší výber riešení pozemnej obsluhy na letiskách EÚ“1. 

b) Dôvody návrhu

Komisia v dôvodovej správe uvádza, že „podľa rôznych hodnotení smernice [...] dosiahla 
smernica hlavné žiaduce ciele liberalizácie trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách EÚ: 
počet poskytovateľov služieb sa zvýšil a ceny služieb pozemnej obsluhy sa všeobecne znížili. 
Okrem toho sa podľa leteckých spoločností kvalita služieb zvýšila vďaka väčšiemu výberu 
konkurentov.

Od prijatia smernice v roku 1996 sa rámcové podmienky pre služby pozemnej obsluhy 
výrazne zmenili. V súvislosti s rýchle sa zvyšujúcimi obmedzeniami v leteckej doprave a 
obmedzeniami kapacít je otázka efektívnosti a kvality služieb poskytovaných na letiskách 
vrátane služieb pozemnej obsluhy predmetom obnoveného a zvýšeného záujmu.“

Z konzultácií však vyplynulo, že súčasný právny rámec nezodpovedá potrebám. 
„Identifikovaný problém je dvojakého druhu: i) poskytovanie služieb pozemnej obsluhy nie je 
dostatočne efektívne kvôli prekážkam vstupu na trh a jeho rozšírenia a ii) celková kvalita 
služieb pozemnej obsluhy nedrží krok s rozvíjajúcimi sa potrebami z hľadiska spoľahlivosti, 
odolnosti, bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany a životného prostredia.“

V dôvodovej správe Komisia ďalej pripomína, že „24. januára 2007 prijala správu o 
uplatňovaní smernice, ktorá potvrdila, že hlavné ciele smernice boli dosiahnuté, vyskytli sa 
však negatívne trendy.“

3. Výber nástroja

Navrhovaným nástrojom je nariadenie.

Podľa dôvodovej správy k nariadeniu „iné prostriedky by neboli primerané. S prihliadnutím 
na novú potrebu minimálnych, harmonizovaných noriem kvality na letiskách s cieľom 
uplatňovať prístup gate-to-gate (od odletu až po pristátie) a ďalej harmonizovať podmienky 
prístupu na trh, aby sa zaistila spravodlivejšia hospodárska súťaž na trhu služieb pozemnej 
obsluhy, flexibilita, ktorá sa v roku 1996 získala na základe smernice, už nie je vhodná. 
Právny nástroj musí mať všeobecnú platnosť.

Nariadenie spĺňa potrebu harmonizácie trhov pozemnej obsluhy na úrovni EÚ, teda aspekt, 
ktorý bol určený ako problém. Väčšina ťažkostí zistených v súčasnom právnom rámci je 
spojená s rozdielnym vykonávaním v členských štátoch.

Z tohto dôvodu je nariadenie najvhodnejším právnym nástrojom, lebo alternatívne možnosti 
by neboli dostačujúce pre dosiahnutie navrhovaných cieľov.“

4. Zásada subsidiarity

                                               
1 Bod 1.3. návrhu nariadenia.
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Zásada subsidiarity sa uplatňuje vtedy, ak návrh nespadá do výlučnej právomoci Únie. 
V dôvodovej správe sa v tejto súvislosti uvádza:

„Členské štáty nemôžu dostatočne dosiahnuť ciele návrhu, lebo letecké spoločnosti 
vykonávajú činnosť na jednotnom leteckom trhu a poskytovatelia pozemnej obsluhy 
vykonávajú činnosť tiež na európskom alebo medzinárodnom trhu. Rámec služieb pozemnej 
obsluhy nemožno riešiť na nižšej úrovni než na úrovni nariadenia. Všetky samostatné 
opatrenia na úrovni členských štátov by mohli poškodiť fungovanie vnútorného trhu. 
Opatrenie na úrovni EÚ môže lepšie dosiahnuť ciele návrhu. Európske pravidlá o službách 
pozemnej obsluhy sú dôležitým sprievodným doplnkom k európskym právnym predpisom, 
ktoré podporujú vnútorný trh v leteckej doprave, keďže spravodlivý, transparentný a 
nediskriminačný systém pre poskytovanie služieb pozemnej obsluhy je nevyhnutný pre 
dosiahnutie efektívnych a kvalitných služieb pozemnej obsluhy, ktoré majú kľúčovú funkciu v 
reťazci leteckej dopravy.“

5. Analýza dodržiavania zásady subsidiarity

a) Ciele zásady subsidiarity

V rámci nevýlučných právomocí Únie sa zásadou subsidiarity, ktorá je zakotvená v Zmluve o 
EÚ, vymedzujú podmienky, za ktorých majú opatrenia prijaté na úrovni Únie prednosť pred 
opatreniami prijatými na úrovni členských štátov.

V súlade s článkom 5 ods. 3 Zmluvy o EÚ zásah inštitúcií Únie v zmysle zásady subsidiarity 
predpokladá, že okrem toho, že musí ísť o spoločnú právomoc, sú splnené podmienky 
nevyhnutnosti (členské štáty nemôžu uspokojivo dosiahnuť ciele plánovaných opatrení) 
a pridanej hodnoty alebo hospodárskej účinnosti (opatrenia možno vzhľadom na ich rozsah 
alebo účinky lepšie vykonať prostredníctvom zásahu Únie).

Okrem zdôvodnenia zásahu Únie ide o ochranu schopnosti členských štátov rozhodovať a 
konať, aby sa vykonávanie právomocí čo najviac priblížilo občanom. 

Popri zásade subsidiarity je vykonávanie právomocí Európskej únie upravené aj zásadou 
proporcionality.

b) Ustanovenie nariadenia, ktoré by mohlo byť v rozpore so zásadou subsidiarity

Zatiaľ čo výbor pre trvalo udržateľný rozvoj môže vyjadriť súhlasný postoj k odôvodneniu 
opatrení Únie v záujme harmonizácie pravidiel prístupu na trh so službami pozemnej obsluhy 
a zlepšenia zavedeného systému, ktorý bol predmetom smernice prijatej v roku 1996 
a zákona, ktorým sa transponovala do luxemburského práva, z 19. mája 1999, zároveň sa 
domnieva, že viaceré (prepojené) ustanovenia návrhu nariadenia nie sú zlučiteľné so zásadami 
subsidiarity a proporcionality.

Zmena minimálneho počtu poskytovateľov služieb na veľkých letiskách na troch (článok 6 
ods. 2)

V článku 6 ods. 2 sa stanovuje:
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„V prípade letísk uvedených v odseku 1 členské štáty môžu obmedziť počet poskytovateľov 
oprávnených poskytovať tieto kategórie služieb pozemnej obsluhy:

a) obsluha batožiny;
b) obsluha rampy;
c) obsluha paliva a oleja;
d) obsluha nákladu a pošty, pokiaľ ide o fyzickú obsluhu nákladu a pošty pri príjme, 

odosielaní alebo premiestňovaní medzi letiskovým terminálom a lietadlom.

Členské štáty však nesmú obmedziť tento počet na menej ako dvoch poskytovateľov pre každú 
kategóriu služieb pozemnej obsluhy alebo na menej ako troch poskytovateľov pre každú 
kategóriu služieb pozemnej obsluhy v prípade letísk, ktorých ročný objem dopravy 
prinajmenšom v troch predchádzajúcich rokoch dosiahol najmenej 5 miliónov cestujúcich 
alebo 100 000 ton nákladu.“

Ak možno súhlasiť s povinnosťou týkajúcou sa prostriedku, aby na letisku s objemom 
prepraveného nákladu 50 000 ton ročne boli dvaja poskytovatelia služieb, ako je to 
v súčasnosti v súvislosti so smernicou 96/67/ES, nemožno už súhlasiť s povinnosťou 
dosiahnuť výsledok, v rámci ktorej majú byť k dispozícii aspoň traja poskytovatelia služieb 
pre každú zo štyroch kategórií obmedzených služieb uvedených v odseku 1 v prípade letiska,
ktorého ročný objem prepraveného nákladu počas troch rokov prevyšuje 100 000 ton.

Platí to aj pre povinnosť dosiahnuť výsledok uvedenú v tom istom článku, podľa ktorej treba 
v prípade každého letiska, ktorého počet vybavených cestujúcich počas troch rokov presiahol 
2 milióny, zabezpečiť dvoch poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy cestujúcich.

Takýto spôsob postupu a stanovenia minimálneho počtu prevádzkovateľov prostredníctvom 
priamo uplatniteľného nariadenia, bez možných opatrení na transpozíciu do vnútroštátneho 
práva a bez ohľadu na miestne podmienky z hospodárskeho a územného hľadiska, 
nezodpovedá kritériám subsidiarity ani proporcionality.

Plánovaný cieľ, ktorým bolo zlepšiť účinnosť a celkovú kvalitu služieb pozemnej obsluhy, 
bol v skutočnosti do značnej miery dosiahnutý už prostredníctvom transpozície smernice 
96/67/ES do vnútroštátneho práva.  Z dôvodovej správy tak jasne vyplýva, že smernica 
dosiahla „hlavné žiaduce ciele liberalizácie trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách EÚ: 
počet poskytovateľov služieb sa zvýšil a ceny služieb pozemnej obsluhy sa všeobecne znížili. 
Okrem toho sa podľa leteckých spoločností kvalita služieb zvýšila vďaka väčšiemu výberu 
konkurentov.“

„Negatívne trendy“, ktoré – ako sa zdá – sú dôvodom na opatrenia Komisie, vyplývajú 
z výsledkov vykonaných konzultácií, ktoré však výrazne podporili analýzu Európskej komisie 
týkajúcu sa väčšieho výberu pre prevádzkovateľov leteckej dopravy a poklesu cien. Zatiaľ čo 
situácia na trhu sa od roku 1996 zmenila, takže podiely na trhu (zdroje: ACI Europe 2010 a 
Európska komisia 1996) v súčasnosti predstavujú 45 % v prípade nezávislých poskytovateľov 
služieb pozemnej obsluhy (7 % v roku 1996), 39 % v prípade leteckých spoločností (68 % v 
roku 1996) a 16 % v prípade riadiacich orgánov letiska (25 % v roku 1996), Európskej 
komisii sa nepodarilo žiadnymi číselnými údajmi odôvodniť nevyhnutnosť jej zásahu v 
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záujme väčšej deregulácie minimálneho počtu poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy.

Nevyhnutnosť tohto dodatočného otvorenia trhu so službami pozemnej obsluhy pre tretie 
strany je tiež predmetom pochybností, pretože cieľ kvality a výkonu by sa mohol dosiahnuť 
inými opatreniami na vnútroštátnej úrovni než opatrením zameraným na zvýšenie počtu 
poskytovateľov na minimálne troch v prípade letísk s objemom prepraveného nákladu nad 
100 000 ton (zásada subsidiarity), ktoré by vo väčšej miere zohľadňovali rôzne druhy 
dotknutých letísk. Diferencovanejší prístup by tak mohol spočívať v celkovom hodnotení 
konkurenčného postavenia letiska nezávislým vnútroštátnym orgánom, ktorý by mohol 
zohľadniť stanovisko miestneho výboru užívateľov a štruktúru príslušného trhu.

Navyše treba zohľadniť, že okrem toho, že stanovenie presného počtu poskytovateľov služieb 
pozemnej obsluhy na všetkých letiskách, ktoré dosiahli určitý objem, nie je potrebné, 
neprináša to žiadnu pridanú hodnotu, pokiaľ ide o všeobecný cieľ zameraný na zvýšenie 
kvality a účinnosti.

Naopak, najmä v oblasti nákladnej dopravy hrozí, že stanovenie troch poskytovateľov služieb 
pozemnej obsluhy pre tretie strany bude kontraproduktívne, pretože dvaja prevádzkovatelia si 
budú musieť rozdeliť podiel na trhu, ktorý podlieha hospodárskej súťaži, po tom, ako si 
najväčší prevádzkovateľ (ktorý v Luxembursku zodpovedá za približne 75 % vybaveného 
nákladu) vybral poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy.

Trvalo udržateľný hospodársky rozvoj v prípade týchto dvoch prevádzkovateľov je tým menej 
reálny, čím výraznejšie sú ťažkosti, ktorým čelia viaceré európske letiská vrátane letiska 
Luxemburg pri hľadaní alebo nahrádzaní druhého poskytovateľa služieb v oblasti nákladnej 
dopravy, čo je podľa súčasných predpisov minimálny počet. Môže by to byť spôsobené aj 
väčšou celkovou nestálosťou tohto trhu, ako aj výraznejšou mierou nahrádzania medzi 
konkurenčnými letiskami. Navyše treba poznamenať, že na letiskách, ako je letisko 
Luxemburg, ktoré presahujú len jednu z oboch hodnôt a na ktorých sa náklad prekladá takmer 
výlučne prostredníctvom nákladných lietadiel, sú len obmedzené možnosti prevádzkovej 
súčinnosti medzi nákladnou a osobnou leteckou dopravou.

Z toho vyplýva riziko, že dvaja prevádzkovatelia budú poskytovať služby pod hranicou 
kritického množstva, čo povedie k vytvoreniu veľmi nestálych podielov na trhu a prevádzke, 
ktorá bude veľmi ťažko udržateľná z hľadiska ceny a kvality. V takýchto hospodárskych 
podmienkach nemôžu títo prevádzkovatelia zaručiť stabilnú úroveň kvality a výkonu, takže 
problémy súvisiace s kvalitou služieb a bezpečnosťou letiskových operácií sa namiesto 
znižovania zvyšujú na úkor užívateľov letiska a riadiaceho orgánu, ktorý by mal lepšie 
koordinovať ich činnosť. Je to tak najmä v prípade letísk, ktoré zápasia s ťažkosťami 
týkajúcimi sa pozemných infraštruktúr, ako je i letisko Luxemburg. 

Treba zdôrazniť, že pozícia výboru pre trvalo udržateľný rozvoj sa v tejto otázke zhoduje 
s pozíciou rady ACI (Airports Council International), ktorá odmietla zvýšenie minimálneho 
počtu poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy pre tretie strany a v tejto súvislosti 
pripomenula závažné ťažkosti, ktoré nastali v zime 2010, keď sa na niektorých letiskách 
minul prostriedok na odmrazovanie lietadiel, za čo boli zodpovední nezávislí poskytovatelia 
služieb pozemnej obsluhy, a takisto poukázala na riziká spojené s nefungujúcimi 
autobusovými službami. 
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Okrem toho, ACI, ETF (European Transport Workers' Federation) a ASA (Airport Services 
Association) – traja zo štyroch sociálnych partnerov v oblasti služieb pozemnej obsluhy –
odmietli neriadenú dereguláciu, ktorá je predmetom návrhu Európskej komisie. 

Pokiaľ ide o uplatnenie nariadenia namiesto smernice, treba poznamenať, že výber tohto 
právneho nástroja síce možno odôvodniť na účely dodržiavania minimálnych noriem kvality 
na európskych letiskách, nemožno ho však odôvodniť so zreteľom na ustanovenie v rámci 
tohto stanoviska.


