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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1372/2012, внесена от Едгар Стейксал, с германско гражданство, от 
името на Съвета по труда към службите на летището на Франкфурт 
(Betriebsrat der Fraport AG) относно предложението за регламент относно 
наземните услуги в летищата на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че предложението за регламент относно наземните 
услуги в летищата на ЕС следва да бъде оттеглено, тъй като влиза в противоречие с 
редица принципи на законодателството на ЕС. Той споменава в тази връзка 
предложение за резолюция на регионалната асамблея на провинция Хесен и правно 
становище, изготвено от правна фирма. Той призовава Европейския парламент да 
предприеме действия за отхвърляне на това предложение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Вносителят на петицията твърди, че предложението на Комисията за регламент 
относно наземните услуги в летищата на ЕС нарушава редица принципи на правото на 
ЕС. Вносителят на петицията представя правно становище, изготвено от адвокатско 
дружество. С това правно становище се цели да се покаже, че предложението нарушава 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Хартата 
на основните права на Европейския съюз. 

В правното становище се твърди, че задължението за законно разделяне на дейностите 
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по наземно обслужване на управляващите органи на летищата би нарушило правата на 
собственост и правото на конкуренция. В него се твърди, че предложените разпоредби 
относно минималните стандарти за качество и правила за поведение нарушават правата 
върху свободата на стопанската дейност.  Фактът, че в предложението не са предвидени 
разпоредби управляващият орган на летището да действа като доставчик от последна 
инстанция, за да се гарантира непрекъснато предоставяне на наземно обслужване на 
рампата, нарушава принципа на ефективност. Принципът на недискриминация е 
нарушен чрез разпоредбите за законно разделяне или възлагане на подизпълнители. 
Разпоредбите относно освобождаването от отварянето на пазара налагат 
управляващият орган на летището да извършва нещо, което е възможно, и поради това 
нарушава принципите на практическа невъзможност.  

Принципите на пропорционалност и субсидиарност са нарушени, тъй като 
съдържанието на предложението и изборът на регламент вместо директива надхвърлят 
необходимото и тъй като предложението отнема и централизира правомощия. На 
последно място, съществува и злоупотреба с власт, тъй като предложението има скрита 
цел, която не е посочена и която не представлява правна цел. Целта е да се накарат 
управляващите органи на летищата да напуснат пазара за наземни услуги и този пазар 
да бъде даден авиокомпаниите. 

Наблюдения на Комисията 

Комисията не споделя наблюденията на вносителя на петицията и счита, че 
предложението е в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз. 

В съответствие с член 51, параграф 1 Хартата на основните права е задължителна за 
институциите на ЕС при упражняване на техните правомощия, предоставени им от 
Договорите, и Комисията прави оценка на въздействието на своите законодателни 
предложения върху основните права. Комисията би искала да подчертае, че не 
разполага с правомощия за извършване на оценка на съответствието на 
законодателните предложения с Европейската конвенция за защита на правата на 
човека. При все това Конвенцията и съдебната практика на Съда в Страсбург служат 
като отправна точка при тълкуването на разпоредбите на Хартата. В съответствие с 
член 52, параграф 3 всички права, признати в Хартата и съответстващи на правата, 
признати в Европейската конвенция за защита на правата на човека, следва да 
разполагат поне с едно и също равнище на защита. 

В отговор на твърдението, че с предложението се нарушава правото на собственост 
чрез задължение за законно разделяне на дейности по наземно обслужване от 
управляващия орган на летището, Комисията посочва, че член 17 от Хартата, с който се 
признава правото на собственост, предвижда, че ползването на собственост може да 
бъде уредено със закон, доколкото това е необходимо за общия интерес. 
Управляващите органи на летищата са доставчиците на основна инфраструктура.  
Летищата и наземните услуги са от основно значение за правилното функциониране на 
въздушния транспорт и представляват ключова функция във веригата на 
въздухоплаването. Доколкото е необходимо за общия интерес, Комисията може да 
предложи регламент относно наземните услуги и свързани с тях дейности на летищата 
без да се нарушават правата на собственост. 
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Управляващите органи на летищата, които сами предоставят наземно обслужване, имат 
двойна роля по отношение на предоставянето на наземни услуги. От една страна, както 
всички летища, така и управляващите органи на летищата предоставят необходимата 
инфраструктура на доставчици на наземно обслужване с цел те да могат да предоставят 
услугите си. В допълнение, тези управляващи органи на летищата също предлагат 
услуги по наземно обслужване и по този начин се конкурират с други доставчици на 
наземно обслужване. Тази двойна роля може да доведе до конфликт на интереси и 
нелоялна конкуренция. Това е причината в предложението на Комисията да съществува 
задължението за законно разделяне на наземното обслужване. Обратно на това, което 
се твърди в правното становище, законното разделяне не означава, че управляващият 
орган на летището трябва да спре да предоставя услуги по наземно обслужване. 
Законното разделяне не принуждава управляващия орган на летището да излезе от 
пазара и не пречи на управляващия орган на летището да се конкурира. Следва да се 
отбележи, че някои управляващите органи на летищата вече са организирали дейността 
си по наземно обслужване в отделно юридическо лице. 

Предоставянето на законно разделяне не представлява дискриминация в сравнение с 
други доставчици на услуги по наземно обслужване. Тази разпоредба е обоснована от 
двойната роля на управляващия орган на летището. Другите доставчици на наземни 
услуги нямат тази двойна роля. 

По отношение на правилата за поведение, обратно на това, което се посочва в правното 
становище, член 32 от предложението предвижда, че управляващият орган на летището 
може да определи правила за поведение. 

По отношение на твърденията, че предложението нарушава свободата на стопанската 
дейност, трябва да се отбележи, че тази свобода не представлява абсолютно право. В 
съответствие с член 16 от  Хартата на основните права, свободата на извършване на 
стопанска дейност се използва в съответствие с правото на Съюза и националното 
право. По-специално, всякакви ограничения на това право, произлизащи от 
действащото законодателство, могат да бъдат обосновани, ако съответстват на целите 
за общ интерес и не са непропорционални.  Поради гореизложените причини, които се 
отнасят за възможен конфликт на интереси с отрицателни последствия за въздушните 
линии и пътниците, предложението за разделяне на дейностите по управление на 
летищата от дейностите по наземни услуги е оправдано като действие от общ интерес. 

По отношение на въпроса с възлагането на подизпълнители, на управляващите органи 
на летищата се забранява да възлагат на подизпълнители единствено услуги, при които 
броят на доставчици е ограничен и когато управляващият орган на летището, въз 
основа на член 11 от предложението на Комисията и обратно на другите доставчици, не 
е преминал процеса на възлагане на обществената поръчка за избор на доставчик.   
Именно това освобождаване от процедурата за възлагане на обществена поръчка 
оправдава забраната за възлагане на подизпълнители по отношение на управляващите 
органи на летищата. Без подобна забрана за възлагане на подизпълнители това 
освобождаване може да доведе до проваляне на процеса на възлагане на обществена 
поръчка. 

Комисията твърдо отхвърля твърдението за скрита цел в предложението на Комисията. 
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Редица държави членки не налагат никакви ограничения на броя доставчици на 
наземни услуги, включително т.нар. обслужване на рампата и самообслужване. В тези 
държави членки не може да се направи наблюдението, че авиокомпаниите са взели 
контрол над наземните услуги. Обвинението към Комисията, че има скрита цел да 
проправи пътя на авиокомпаниите да поемат контрола над всички дейности на рампата 
следователно не почива на никакво основание. 

Заключение

Комисията отхвърля предполагаемите нарушения на принципите на правото на ЕС и на 
Хартата на основните права на Европейския съюз.  

На 16 април 2013 г .  Европейският парламент гласува изменено предложение за 
регламент относно наземните услуги. Предложението на Комисията беше също така 
обсъдено в Съвета и Съветът прие общ подход на 22 март 2013 г. Предложението ще 
бъде предмет на по-нататъшни преговори в продължаващия законодателен процес. 


