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Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över 
Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om marktjänster på 
flygplatser inom unionen och om upphävande av rådets direktiv 96/67/EG
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren 
över ovannämnda förslag.
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Resolution

Deputeradekammaren beslutar

– med beaktande av artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artikel 169 i deputeradekammarens arbetsordning,

– med beaktande av att utskottet för hållbar utveckling har tagit del av ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om marktjänster på flygplatser inom unionen och 
om upphävande av rådets direktiv 96/67/EG (COM(2011)0824),

– med beaktande av att tidsfristen för subsidiaritetskontrollen löper ut den 1 februari 2012,

– med beaktande av att utskottet för hållbar utveckling vid sitt möte den 18 januari 2012 
enhälligt antog ett motiverat yttrande om nämnda förslag,

att ställa sig bakom nedanstående motiverade yttrande från utskottet för hållbar 
utveckling.

”Utskottet för hållbar utveckling uttrycker sina reservationer mot det ovannämnda förslaget av 
följande skäl:

1. Inledande anmärkningar

Luxemburgs flygplats, som är landets enda flygplats med kommersiell trafik, har en särskild 
ställning inom ramen för det europeiska flygplatsnätet. Luxemburgs flygplats hör till de 
flygplatser som har regional betydelse i fråga om passagerarantal (1,6–1,8 miljoner 
passagerare per år). Vad gäller godsverksamhet räknas dock flygplatsen bland de viktigaste 
flygplatserna i Europa med en fraktvolym på nästan 650 000 ton under 2011. 

Eftersom det är landets enda flygplats måste den ta emot alla tekniska och operationella 
infrastrukturer som behövs på en flygplats med nationell betydelse (passagerar- och fraktflyg, 
affärsflyg, allmänflyg, humanitära flygningar och stöd för polisiär och militär verksamhet). 
Flygplatsens mottagningskapacitet är dock begränsad på grund av dess läge och begränsade 
möjligheter till utbredning (den omges av en dal söder om rampen och av nationella vägar, ja 
till och med motorvägar, på övriga håll). 

2. Målsättningar med och motiv till förslaget till förordning

a) Allmänna och specifika målsättningar

I motiveringen till förordningen anges att den allmänna målsättningen med förslaget är att 
”förbättra effektiviteten och den övergripande kvaliteten på marktjänster för användare 
(flygbolag) och slutanvändare (passagerare och speditörer) på EU-flygplatser”.
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I samma motivering nämns följande specifika målsättning: ”Säkerställa att flygbolagen får ett 
större utbud av lösningar för marktjänster på EU-flygplatser1.”

b) Förslagets motiv

Kommissionen påpekar i sin motivering att ”Enligt olika utvärderingar av direktivet…, har 
direktivet uppnått de huvudsakliga målsättningarna för att liberalisera marknaden för 
marktjänster på EU-flygplatser. Antalet tjänsteleverantörer har ökat, och priserna för 
marktjänster har generellt sjunkit. Enligt flygbolagen har dessutom servicekvaliteten ökat i 
och med ett större urval av konkurrenter.

Sedan antagandet av direktivet 1996 har ramvillkoren för marktjänster märkbart förändrats. I 
takt med den snabbt ökande mängden flygtrafik och kapacitetsbegränsningar, blir frågan om 
effektivitet och kvalitet för tjänster som tillhandahålls på flygplatser, inklusive marktjänster, 
alltmer aktuell.”

Av samrådet framgår dock att det nuvarande juridiska ramverket inte längre är 
ändamålsenligt. ”Det identifierade problemet är tudelat (i) tillhandahållandet av marktjänster 
är inte tillräckligt effektivt på grund av hinder för inträde och expansion, och (ii) den 
övergripande kvaliteten på marktjänster håller inte jämna steg med behovet av utveckling i 
fråga om tillförlitlighet, motståndskraft, säkerhet och miljö.”

Längre fram i motiveringen påminner kommissionen om att ”den 24 januari 2007 antog 
kommissionen en rapport om tillämpningen av direktivet, som bekräftade att de huvudsakliga 
målen i direktivet hade uppnåtts, men att det fanns negativa trender”.

3. Val av instrument

Den föreslagna regleringsformen är en förordning.

I enlighet med förslagets motivering skulle ”andra regleringsformer … inte vara tillräckliga.
Med beaktande av det nya behovet av harmoniserade lägsta kvalitetsstandarder på flygplatser 
för genomförande av gate-to-gate-strategin och för ytterligare harmonisering av villkoren för 
marknadstillträde för att säkerställa en rättvis konkurrens på marknaden för marktjänster, är 
den flexibilitet som valet av ett direktiv erbjöd 1996 inte längre tillräckligt. Det rättsliga 
instrumentet måste vara generellt tillämpligt.

En förordning tillgodoser behovet av en harmonisering av marknader för marktjänster på EU-
nivå, en fråga som identifierades som ett problem. De flesta svårigheter som identifierades 
med det nuvarande ramverket är kopplade till skild tillämpning bland medlemsstaterna.

Därför är det mest lämpliga rättsliga instrumentet en förordning, eftersom andra alternativ inte 
skulle vara tillräckliga för att nå de föreslagna målen.”

                                               
1 Punkt 1.3 i förslaget till förordning. 
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4. Subsidiaritetsprincipen

Subsidiaritetsprincipen är tillämplig eftersom förslaget inte faller inom EU:s exklusiva 
behörighet. I motiveringen fastslås följande: 

”Målen med förslaget kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna eftersom 
flygbolagen bedriver verksamhet på en gemensam flygmarknad och tjänsteleverantörer även 
är verksamma på en europeisk eller internationell marknad. Ramverket för marktjänster kan 
inte åtgärdas på en lägre nivå av reglering. Enskilda åtgärder på medlemsstatlig nivå skulle 
eventuellt hindra den inre marknaden från att fungera väl. EU-omfattande åtgärder är bättre 
lämpade för att nå målen i förslaget. Europeiska bestämmelser för marktjänster är ett viktigt 
komplement till den europeiska lagstiftning som ligger till grund för den inre marknaden för 
luftfart, eftersom ett rättvist, genomblickbart och icke-diskriminerande system för 
tillhandahållande av marktjänster är avgörande för att uppnå effektiva marktjänster av hög 
kvalitet, som har en central funktion i luftfartskedjan.”

5. Subsidiaritetsprövning

a) Subsidiaritetsprincipens syften

Inom ramen för den delade befogenheten mellan gemenskapen och medlemsstaterna anges i 
subsidiaritetsprincipen, som fastställs i EU-fördraget, villkoren för när gemenskapen har 
företräde framför medlemsstaterna att vidta åtgärder. 

Enligt artikel 5.3 i EU-fördraget ska, förutom kravet på de delade befogenheterna, två 
förutsättningar vara uppfyllda för att unionens institutioner ska handla i överensstämmelse 
med subsidiaritetsprincipen (målen för den planerade åtgärden kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna) och mervärde eller ekonomisk effektivitet (åtgärden 
kan, på grund av omfattning eller verkningar, bättre genomföras på gemenskapsnivå).

Förutom att ge unionen rätt att vidta åtgärder syftar subsidiaritetsprincipen till att skydda 
medlemsstaternas möjlighet att fatta beslut och vidta åtgärder för att föra utövandet av 
befogenheten till en nivå som ligger så nära medborgarna som möjligt.

Vid sidan av subsidiaritetsprincipen styrs unionens utövande av befogenheter av 
proportionalitetsprincipen.

b) Förordningens bestämmelser avseende åsidosättande av subsidiaritetsprincipen

Utskottet för hållbar utveckling ställer sig enigt bakom berättigandet av unionens åtgärder i 
syfte att harmonisera reglerna för tillträde till marknaden för marktjänster och förbättra 
nuvarande system som omfattas av ett direktiv som antogs 1996 och av en genomförandelag i 
luxemburgsk lagstiftning av den 19 maj 1999, men utskottet anser dock att flera 
(sammanhängande) bestämmelser i förslaget till förordning inte är inte förenliga med 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. 
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Ökning av minimiantalet för serviceleverantörer till tre på stora flygplatser (artikel 6.2)

I artikel 6.2 fastställs följande:

”För de flygplatser som avses i punkt 1 får medlemsstaterna begränsa antalet leverantörer av 
marktjänster som tillåts tillhandahålla följande kategorier av marktjänster:

a) Bagagehantering.
b) Ramptjänster.
c) Påfyllning av bränsle och olja.
d) Gods- och posthantering såväl vid ankomst och avgång som i transit, när det gäller den 

fysiska hanteringen av gods och post mellan terminalanläggningen och luftfartyget.

Medlemsstaterna får dock inte begränsa antalet till färre än två leverantörer för varje kategori 
av marktjänst eller, för flygplatser med en årstrafik som inte understigit 5 miljoner 
passagerare eller 100 000 ton gods under åtminstone de senaste tre åren, till färre än tre 
leverantörer för varje kategori av marktjänster.”

Enighet nås om en skyldighet att använda alla rimliga medel så att det finns två 
tjänsteleverantörer på flygplatser med mer än 50 000 ton gods per år, som i nuvarande fall 
inom ramen för direktiv 96/67/EG, men enighet nås inte vad gäller skyldigheten att uppnå ett
resultat om minst tre tjänsteleverantörer för var och en av de fyra begränsade 
tjänstekategorierna som avses i punkt 1 på flygplatser med mer än 100 000 ton gods per år 
under tre år.

Samma sak gäller för skyldigheten att uppnå resultatet som anges i samma artikel att ha två 
leverantörer av marktjänster för passagerare på flygplatser med mer än 2 miljoner passagerare 
under tre år.

Detta tillvägagångssätt och att genom en direkt tillämplig förordning, och utan möjlighet till 
införlivande i nationell lagstiftning, föreskriva ett minimiantal operatörer att uppnå och detta 
oavsett den lokala situationen i fråga om ekonomi och område, är inte i överensstämmelse 
med vare sig subsidiaritets- eller proportionalitetskriterierna.

Den planerade målsättningen att förbättra den övergripande effektiviteten och kvaliteten på 
marktjänsterna är i stor utsträckning redan uppnådd genom införlivandet i nationell 
lagstiftning av direktiv 96/67/EG. Av motiveringen framgår alltså tydligt att ”direktivet [har] 
uppnått de huvudsakliga målsättningarna för att liberalisera marknaden för marktjänster på 
EU-flygplatser. Antalet tjänsteleverantörer har ökat, och priserna för marktjänster har 
generellt sjunkit. Enligt flygbolagen har dessutom servicekvaliteten ökat i och med ett större 
urval av konkurrenter.”

De ”negativa trender” som verkar ligga bakom kommissionens handlande är en följd av 
resultatet av det samråd som hölls och som likväl i hög grad bekräftade kommissionens analys 
om ett större urval för flygoperatörerna och lägre priser. Då marknaden har utvecklats sedan 
1996 med marknadsandelar (källor: ACI Europe 2010 och Europeiska kommissionen 1996) 
på 45 procent för oberoende marktjänstpersonal (7 procent 1996), 39 procent för flygbolag 
(68 procent 1996) samt 16 procent för flygplatsoperatörer (25 procent 1996), har 
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kommissionen, utifrån dessa sifferuppgifter, underlåtit att motivera behovet av ett ingripande 
för att ytterligare avreglera minimiantalet för marktjänstpersonal.

Man ställer sig också tveksam till behovet av detta ytterligare öppnande av marknaden för 
marktjänster till tredje man eftersom målsättningen om kvalitet och prestanda skulle kunna 
uppnås genom andra åtgärder på nationell nivå än genom en ökning av antalet leverantörer till 
minst tre på flygplatser som överstiger tröskeln på 100 000 ton gods (subsidiaritetsprincipen), 
och som skulle ta bättre hänsyn till de olika berörda flygplatstyperna. Ett mer nyanserat 
angreppssätt skulle således kunna bestå av en övergripande bedömning av 
konkurrenssituationen på en flygplats utförd av en oberoende nationell myndighet, som skulle 
kunna beakta den lokala användarkommitténs yttrande samt marknadsstrukturen i fråga.

Utöver att åläggandet om ett exakt antal marktjänstleverantörer på flygplatser som har nått en 
viss tröskelvolym inte behövs, medför det inget mervärde vad gäller den allmänna 
målsättningen som fastställts att förbättra kvaliteten och effektiviteten.

Tvärtom kan ett tvång på att det alltid ska finnas tre leverantörer av marktjänster till tredje 
man bli kontraproduktivt, i synnerhet på fraktområdet, eftersom två operatörer då måste dela 
den marknadsandel som är utsatt för konkurrens efter att den största operatören (som i 
Luxemburg ansvarar för cirka 75 procent av godshanteringen) har valt en marktjänstpersonal.

En hållbar ekonomisk utveckling för dessa två operatörer är särskilt orealistisk eftersom flera 
europeiska flygplatser, däribland Luxemburgs flygplats, har haft stora svårigheter att hitta 
eller byta ut en andra tjänsteleverantör för godshantering, vilket anges som lägsta tröskelvärde 
i nuvarande författning. Svårigheterna kan också bero på en större global flyktighet på 
marknaden och en högre grad av utbytbarhet mellan konkurrerande flygplatser. På flygplatser 
där endast ett av två tröskelvärden överskrids och godset nästan uteslutande lastas av 
fraktluftfartyg, som på Luxemburgs flygplats, finns det få möjliga synergieffekter mellan 
godstransport och passagerartransport.

Det är följaktligen möjligt att två operatörer arbetar under den kritiska viktgränsen vilket 
skapar mycket flyktiga marknadsandelar och en högpresterande verksamhet vad gäller pris 
och kvalitet är mycket svårt att upprätthålla. I ett sådant ekonomiskt sammanhang kan dessa 
operatörer inte garantera stabila kvalitets- och prestandanivåer och bidrar så till att öka i 
stället för att minska problemen med kvalitet på tjänsterna och säkerhet för flygplatsernas 
verksamhet, till nackdel för flygplatsanvändarna och ledningsenheten som förväntas 
samordna deras insatser bättre. Detta gäller särskilt på en flygplats med flaskhalsar i fråga om 
landinfrastrukturer som Luxemburgs flygplats.

Det bör framhållas att utskottet för hållbar utveckling på denna punkt intar samma ställning 
som ACI (Airports Council International), som förkastade en ökning av minimiantalet 
tjänsteleverantörer till tredje man och i sammanhanget påminde om de stora olägenheter som 
observerades vintern 2010 när vissa flygplatser led allvarlig brist på avisningsvätska för 
luftfartyg, vilket låg under de oberoende tjänsteleverantörernas ansvar, och därtill förenade 
risker för brister i busstrafiken.

I ett gemensamt pressmeddelande av den 1 december avvisar för övrigt ACI, ETF (European 
Transport Workers’ Federation) och ASA (Airport Services Association), tre av fyra av 
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arbetsmarknadens parter inom marktjänster, den okontrollerade avregleringen som utgör 
syftet med kommissionens förslag.

Det bör påpekas, vad gäller tillämpningen av en förordning i stället för ett direktiv, att valet av 
detta rättsliga instrument motiveras av efterlevda minimikvalitetskrav på de europeiska 
flygplatserna, men det motiveras inte av föreliggande föreskrift.”


