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EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za pravne zadeve

1. 2. 2012

OBVESTILO POSLANCEM
(11/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje luksemburške poslanske zbornice o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah zemeljske oskrbe na letališčih Unije 
in razveljavitvi Direktive Sveta 96/67/ES
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podala luksemburška 
poslanska zbornica.
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Resolucija

Poslanska zbornica je

– ob upoštevanju člena 5(3) Pogodbe o Evropski Uniji (PEU);

– ob upoštevanju člena 169 poslovnika poslanske zbornice;

– ob upoštevanju, da je bil odbor za trajnosten razvoj seznanjen predlogom Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah zemeljske oskrbe na letališčih Unije in 
razveljavitvi Direktive Sveta 96/67/ES (COM/2011/0824);

– ob upoštevanju dejstva, da rok za preverjanje spoštovanja načela subsidiarnosti poteče 1. 
februarja 2012;

– ker je odbor za trajnostni razvoj na svoji seji 18. januarja 2012 soglasno sprejel obrazloženo 
mnenje v zvezi s to zakonodajno pobudo;

odločila, da podpre obrazloženo mnenje odbora za trajnostni razvoj, ki je sledeče:

„Odbor za trajnosten razvoj je do predloga zadržan iz naslednjih razlogov:

1. Uvodne opombe

Luksemburško letališče je kot edino komercialno letališče v državi v mreži evropskih letališč 
posebno. Po številu potnikov (med 1,6 in 1,8 milijonov potnikov letno) spada med letališča 
regionalnega pomena. Glede količine tovornega prometa pa letališče spada med 
najpomembnejša v Evropi, saj je leta 2011 ta znašal približno 650 000 ton.

Ker je edino letališče v državi, mora imeti vso potrebno tehnično in operacijsko 
infrastrukturo, ki jo potrebujejo letališča nacionalnega pomena (potniški in tovorni zračni 
promet, poslovni leti, splošno letalstvo, letalstvo v humanitarne namene, podpora policijskim 
in vojaškim dejavnostim). Njegova zmogljivost pa je medtem omejena zaradi položaja (na 
jugu letališke steze ga obkroža dolina, drugje pa nacionalne poti, tudi avtocesta).

2. Cilji in utemeljitev predloga uredbe

a) Splošni in posamezni cilji

V obrazložitvi uredbe je pojasnjeno, da je skupni cilj predloga „izboljšati učinkovitost in 
splošno kakovost storitev zemeljske oskrbe za uporabnike (letalske družbe) in končne 
uporabnike (potnike in špediterje) na letališčih Evropske unije“.

Med posameznimi cilji je v obrazložitvi navedem cilj „zagotoviti letalskim družbam večjo 
izbiro rešitev na področju zemeljske oskrbe na letališčih Evropske unije“1;
                                               
1 Točka 1.3 predloga uredbe.
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b) Utemeljitev predloga

Komisija je v svoji obrazložitvi zapisala, „da v skladu z različnimi ocenami direktive, ki jih je 
opravila Komisija, ta dosega glavne zastavljene cilje liberalizacije trga storitev zemeljske 
oskrbe na letališčih Unije: število izvajalcev storitev se je povečalo, cene zemeljske oskrbe pa 
so se na splošno zmanjšale. Poleg tega se je po ugotovitvah letalskih družb povečala tudi 
kakovost storitev, kar je pripeljalo do večje izbire konkurenčnih izvajalcev.

Po spremembi direktive leta 1996 je pri okvirnih pogojih za opravljanje storitev zemeljske 
oskrbe prišlo do precejšnjih sprememb. Zaradi hitro naraščajočega zračnega prometa in ovir 
za zmogljivosti je vprašanje učinkovitosti in kakovosti storitev, ki se opravljajo na letališčih 
in med drugim zajemajo tudi storitve zemeljske oskrbe, začelo ponovno zbujati zanimanje, ki 
pa se je tokrat še povečalo.“

Posvetovanje je pokazalo, da sedanji pravni okvir ni prilagojen potrebam. „Problem, ki smo 
ga ugotovili, je dvoplasten: (i) opravljanje storitev zemeljske oskrbe ni dovolj učinkovito 
zaradi ovir pri vstopu in širitvi, in (ii) splošna kakovost storitev zemeljske oskrbe ne dohaja 
nastajajočih potreb v smislu zanesljivosti, prožnosti, varnosti in varovanja ter okolja.

V nadaljevanji obrazložitve je Komisija opozorila, da je 24. januarja 2007 sprejela poročilo o 
uporabi direktive, v katerem je bilo potrjeno, da so bili glavni cilji direktive izpolnjeni, a da je 
prišlo tudi do negativnih trendov.“

3. Izbira instrumenta

Predlagani instrument je uredba.

V skladu z obrazložitvijo predloga, „drugi instrumenti ne bi bili ustrezni. Glede na nove 
potrebe po minimalnih usklajenih standardih kakovosti na letališčih, da bi se izvajal pristop 
od izhoda na letalo do izhoda na letalo, in po nadaljnji uskladitvi pogojev za dostop na trg, da 
bi se zagotovila bolj poštena konkurenca na trgu storitev zemeljske oskrbe, prožnost, ki se 
ponuja v obliki direktive iz leta 1996, ni več ustrezna. Pravni instrument mora biti namenjen 
splošni uporabi.

Uredba izpolnjuje potrebo po uskladitvi trgov storitev zemeljske oskrbe na ravni EU, kar je 
bilo opredeljeno kot problematično vprašanje. Večina težav, ugotovljenih v sedanjem 
pravnem okviru, je povezanih z različnimi oblikami izvajanja v državah članicah.

Zato je uredba najustreznejši pravni instrument, saj druge možnosti ne bi zadostovale za 
izpolnitev predlaganih ciljev.“

4. Načelo subsidiarnosti

Načelo subsidiarnosti se uporablja, če predlog ne spada v izključno pristojnost Evropske 
unije. O tem obrazložitev zaključi z naslednjimi besedami:

„Države članice ciljev predloga ne morejo doseči v zadostni meri, saj letalske družbe delujejo 
na enotnem letalskem trgu, izvajalci storitev zemeljske oskrbe pa delujejo tudi na evropskem 
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ali mednarodnem trgu. Okvira storitev zemeljske oskrbe ni mogoče obravnavati na nižji ravni 
ureditve. Vsak posamezen ukrep na ravni držav članic bi lahko ogrozil delovanje notranjega 
trga. Cilje predloga je možno bolje doseči z ukrepi na ravni Evropske unije. Evropska pravila 
o storitvah zemeljske oskrbe so temeljna priloga k evropski zakonodaji, ki podpira notranji 
letalski trg, saj je pravičen, pregleden in nediskriminatoren sistem za opravljanje storitev 
zemeljske oskrbe temeljnega pomena za zagotovitev učinkovitih storitev zemeljske oskrbe 
visoke kakovosti, ki imajo ključno vlogo v letalski verigi.“

5. Pregled spoštovanja načela subsidiarnosti

a) Cilji načela subsidiarnosti

Na področjih, ki niso v izključni pristojnosti Evropske unije, načelo subsidiarnosti, ki je 
zapisano v Pogodbi o Evropski uniji, določa pogoje, pod katerimi ima Unija pri ukrepanju 
prednost pred državami članicami.

V skladu s členom 5(3) Pogodbe o Evropski uniji institucije Unije delujejo po načelu 
subsidiarnosti ob predpostavki, da je poleg skupne pristojnosti izpolnjena tudi zahteva po 
nujnosti (države članice ne morejo na zadovoljiv način doseči zastavljenih ciljev) in dodani 
vrednosti ali ekonomski učinkovitosti (ukrepe lahko zaradi njihovega obsega ali učinkov bolje 
izvaja Unija).

Poleg vprašanja dopustnosti ukrepanja Unije, gre tudi za zaščito zmožnosti odločanja in 
ukrepanja držav članic, da se izvajanje pooblastil čim bolj približa državljanom.

Poleg načela subsidiarnosti izvajanje pristojnosti Evropske unije ureja tudi načelo 
sorazmernosti. 

b) Določbe uredbe, ki bi lahko kršile načelo subsidiarnosti

Čeprav se Odbor za trajnostni razvoj strinja z utemeljitvijo ukrepov Unije za usklajevanje 
predpisov o dostopu do trga zemeljske oskrbe in izboljšanje obstoječega sistema, kar je bilo 
predmet direktive, sprejete leta 1996, ter zakona o prenosu v luksemburško pravo z dne 19. 
maja 1996, meni, da več (medsebojno povezanih) določb predloga uredbe ni združljivih z 
načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti.

Zvišanje minimalnega števila izvajalcev storitev na velikih letališčih na tri (člen 6(2))

Člen 6(2) določa:

„Države članice lahko primeru letališč iz odstavka 1 omejijo število izvajalcev, ki so 
pooblaščeni za opravljanje naslednjih vrst storitev zemeljske oskrbe:

a) sprejem in odprema prtljage,
b) oskrbovanje na ploščadi,
c) oskrbovanje z gorivom in oljem,
d) sprejem in odprema tovora in pošte, kar zadeva fizično ravnanje s tovorom in pošto 

med letališkim terminalom in zrakoplovom, tako ob prihodu, odhodu ali prenosu.
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Vendar države članice ne smejo omejiti tega števila na manj kot dva izvajalca za vsako vrsto 
storitev zemeljske oskrbe oziroma na manj kot tri izvajalce teh storitev v primeru letališč, 
katerih letni promet v vsaj treh predhodnih letih ni bil manjši od 5 milijonov potnikov ali 
100 000 ton tovora.“

Če se lahko strinjamo z obveznostjo glede sredstev, da mora imeti letališče z letnim 
prometom 50 000 ton dva izvajalca, kot je to v primeru direktive 96/67/ES, pa to ne velja za 
obveznost vsaj treh izvajalcev storitev za vsako od štirih kategorij storitev iz odstavka 1 za 
letališča, ki imajo v triletnem obdobju promet nad 100 000 ton tovora.

Enako velja za obveznost iz istega člena, v skladu s katero sta potrebna dva izvajalca storitev
zemeljske oskrbe za potnike na vseh letališčih, kjer je potniški promet v obdobju treh let 
presegal 2 milijona potnikov.

Ta postopek neposredne uporabe uredbe o minimalnem številu ponudnikov, in to brez 
ukrepov za prenos v nacionalno pravo ter ne glede na lokalne ekonomske in prostorske 
razmere, ne ustreza meriloma subsidiarnosti in sorazmernosti.

Dejansko je bil predlagani cilj izboljšanja učinkovitosti in splošne kakovosti storitev 
zemeljske oskrbe že v veliki meri dosežen s prenosom Direktive 96/67/ES v nacionalno 
pravo. Iz obrazložitve je tudi jasno, da je „direktiva dosegla glavne zastavljene cilje 
liberalizacije trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Unije; število izvajalcev storitev se je 
povečalo, cene zemeljske oskrbe pa so se na splošno zmanjšale. Poleg tega se je po 
ugotovitvah letalskih družb zaradi večje izbire konkurentov povečala tudi kakovost storitev.“

Neugodni trendi, ki so kot kaže spodbudili Komisijo k ukrepanju, izhajajo iz predhodnega 
posvetovanja, ki je v veliki meri potrdilo analizo Evropske komisije o večji izbiri letalskih 
prevoznikov in nižjih cenah. Čeprav se je trg se je po letu 1996 razvijal naprej in se je od 
takrat tržni delež za samostojne ponudnike zemeljske oskrbe spremenil s 7 % leta 1996 na 
45%, za letalske družbe z 68 % leta 1996 na 39 % in za upravljavce letališč s 25 % leta 1996 
na 16 % (vira: ACI Europe, 2010, in Evropska komisija, 1996), pa Evropska komisija ni 
utemeljila na podlagi številk, zakaj je potreben njen poseg, s katerim bi dodatno deregulirali 
najnižje število izvajalcev storitev zemeljske oskrbe.

Potreba po dodatnem odpiranju trga storitev zemeljske oskrbe tretjim osebam je vprašljiva 
tudi zato, ker se lahko cilj zagotavljanja kakovosti in učinkovitosti doseže tudi z ukrepi na 
nacionalni ravni, kot je povečanje števila ponudnikov storitev na najmanj tri za vsako 
letališče, ki presega 100 000 ton tovora (načelo subsidiarnosti), kar bi bolje upoštevalo 
različne vrste letališč. Bolj diferenciran pristop bi lahko bil ta, da bi neodvisen nacionalni 
organ opravil celovito oceno konkurenčnih razmer na letališču, ki bi lahko upoštevalo mnenje 
lokalnih uporabnikov in strukturo tega trga.

Poleg tega je uvedba natančnega števila izvajalcev storitev zemeljske oskrbe na vseh 
letališčih, ki so dosegla določen obseg prometa, nepotrebna, saj ne prispeva nobene dodatne 
vrednosti k skupnemu cilju povečanja kakovosti in učinkovitosti.

Nasprotno, na področju tovornega prometa še zlasti ima lahko splošno zahtevo po treh 
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izvajalcih storitve zemeljske oskrbe za tretje osebe nasprotni učinek, saj si bosta morala zaradi 
konkurenčnih zahtev dva izvajalca razdeliti tržni delež, potem ko večji izvajalec (ki je 
Luksemburgu na primer obravnava približno 75 % tovora) izbral pomožnega izvajalca.

Za trajnosten ekonomski razvoj teh dveh izvajalcev je to še manj realno, saj je imelo več 
evropskih letališč, med njimi tudi luksemburško, zaradi najnižje spodnje meje, ki jo določa 
sedanja ureditev, pa tudi zaradi večje splošne nestanovitnosti trga in visoke stopnje 
zamenljivosti med konkurenčnimi letališči, težave pri iskanju drugega izvajalca na področju 
tovornih storitev ali njegovi zamenjavi. Poleg tega na letališčih, kot je luksemburško, kjer je 
presežena le ena od dveh spodnjih meja in se blago prevaža skoraj izključno s tovornimi 
letali, obstaja malo možnosti za operativne sinergije med tovornimi in potniškimi leti.

Zato bi se lahko zgodilo, da bi oba izvajalca delovala pod mejo kritične mase, kar bi 
povzročilo zelo nestanovitne tržne deleže, delovanje pa bi bilo težko vzdrževati na enaki 
kakovostni in cenovni ravni. Pod takimi ekonomskimi pogoji ti izvajalci ne bi mogli 
zagotavljati stanovitne ravni kakovosti in učinkovitosti, s tem pa bi se povečale, ne pa 
zmanjšale težave s kakovostjo storitev in varnostjo poslovanja na škodo uporabnikov in 
upraviteljev letališč, ki naj bi bolje usklajevali svoje delovanje. To velja predvsem za 
letališča, kjer zaradi zemeljske infrastrukture nastajajo ozka grla, kot je primer na 
luksemburškem letališču.

Treba je poudariti, da se odbor za trajnostni razvoj strinja s stališčem Mednarodnega 
letališkega sveta (Airports Council International), ki zavrača povečanje najnižjega števila 
izvajalcev zemeljske oskrbe za tretje osebe, pri čemer opozarja na glavne pomanjkljivosti, ki 
so bile ugotovljene pozimi leta 2010, ko so nekatera letališča prenehala z delovanjem zaradi
pomanjkanja izdelkov za odstranjevanje ledu z zrakoplovov, za katere so bili odgovorni 
neodvisni izvajalci zemeljske oskrbe, ter tudi tveganja, da avtobusi za prevoz potnikov ne bi 
delovali. 

V skupnem obvestilu za javnost z dne 1. decembra so Mednarodni letališki svet, Evropska 
federacija transportnih delavcev in Združenje letaliških storitev, trije od štirih socialnih 
partnerjev na področju storitve zemeljske oskrbe, zavrnili nenadzorovano deregulacijo, ki jo 
predlaga Evropska komisija. 

Glede uporabe uredbe namesto direktive kaže opozoriti, da bi bila izbira tega pravnega 
instrumenta morebiti upravičena glede na spoštovanje minimalnih standardov kakovost na 
evropskih letališčih nižje kakovosti, glede obravnavane določbe pa to ne velja.


