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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1372/2012 af Edgar Stejksal, tysk statsborger, for Betriebsrat 
der Fraport AG (Frankfurt lufthavnstjenesters samarbejdsudvalg), om 
forslaget til en forordning om groundhandlingtjenester i EU-lufthavne

1. Sammendrag

Andrageren mener, at forslaget til en forordning om groundhandlingtjenester i EU-lufthavne 
skal trækkes tilbage, da forslaget er i strid med en række principper i EU-retten. Han henviser 
i denne sammenhæng til et beslutningsforslag fra Hessen regionalforsamling og en retlig 
udtalelse fra en advokatvirksomhed. Han anmoder Europa-Parlamentet om at afvise forslaget.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Andrageren hævder, at Kommissionens forslag til forordning om groundhandling-ydelser i 
EU-lufthavne er i strid med en række principper i EU-retten. Andrageren forelægger et 
responsum fra en advokatvirksomhed. Formålet med dette responsum er at påvise, at forslaget 
er i strid med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. 

Det hævdes i responsummet, at kravet om en juridisk adskillelse af lufthavnens 
forvaltningsorgans groundhandling-aktiviteter er i strid med ejendomsretten og retten til at 
konkurrere. Det hævdes i responsummet, at de foreslåede bestemmelser om 
minimumskvalitetsstandarder og adfærdsregler er i strid med erhvervsfriheden. Det forhold, at 
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det ikke er fastsat i forslaget, at lufthavnens forvaltningsorgan skal fungere som 
forsyningspligtig leverandør for at sikre uafbrudt levering af groundhandling-ydelser på 
forpladsen, er i strid med princippet om effektivitet. Princippet om ikkeforskelsbehandling 
krænkes via bestemmelserne om juridisk adskillelse og underentreprise. Bestemmelserne om 
undtagelser fra åbning af markedet kræver, at lufthavnens forvaltningsorgan skal levere noget, 
som er umuligt, og de er derfor i strid med principperne om praktisk umulighed. 

Proportionalitets- og nærhedsprincippet krænkes, da forslagets indhold og valget af en 
forordning i stedet for et direktiv rækker ud over, hvad der er nødvendigt, og da forslaget 
griber og centraliserer magten. Endelig foreligger der magtmisbrug, da forslaget har et skjult 
formål, som ikke er angivet, og som ikke er et juridisk formål. Dette formål består i, at man 
vil tvinge lufthavnenes forvaltningsorganer ud af groundhandling-markedet og give markedet 
til luftfartsselskaberne. 

Kommissionens bemærkninger 

Kommissionen er ikke enig i andragerens betragtninger og mener, at forslaget er i 
overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. 

I overensstemmelse med artikel 51, stk. 1, i chartret om grundlæggende rettigheder er det 
bindende for EU-institutionerne, når de udøver de kompetencer, der er tildelt dem i 
traktaterne, og Kommissionen vurderer, hvilke virkninger dens lovgivningsmæssige forslag 
har for de grundlæggende rettigheder. Kommissionen vil gerne understrege, at den ikke har 
kompetence til at vurdere, om lovgivningsmæssige forslag er i overensstemmelse med den 
europæiske menneskerettighedskonvention. Konventionen og Menneskerettighedsdomstolens 
retspraksis tjener dog som reference ved fortolkningen af tilsvarende bestemmelser i chartret. 
Rettigheder, der er anerkendt i chartret, og som svarer til rettigheder, der er sikret ved den 
europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, bør nyde mindst samme beskyttelsesniveau, jf. chartrets artikel 52, stk. 3. 

Med hensyn til påstanden om, at forslaget krænker ejendomsretten ved at kræve en juridisk 
adskillelse af lufthavnens forvaltningsorgans groundhandling-aktiviteter, henleder 
Kommissionen opmærksomheden på, at det i chartrets artikel 17, hvori ejendomsretten 
anerkendes, er fastsat, at anvendelsen af ejendommen kan reguleres ved lov, i det omfang det 
er nødvendigt af hensyn til almenvellet. Lufthavnes forvaltningsorganer stiller væsentlig 
infrastruktur til rådighed. Lufthavne og groundhandling-ydelser er en nødvendig forudsætning 
for gennemførelse af lufttransport og er en central funktion i luftfartskæden. I det omfang det 
er nødvendigt af hensyn til almenvellet, kan Kommissionen derfor foreslå en regulering af 
groundhandling-ydelser og beslægtede aktiviteter i lufthavne uden at krænkes ejendomsretten. 

Lufthavnes forvaltningsorganer, der selv leverer groundhandling-ydelser, har en dobbeltrolle 
vedrørende levering af groundhandling-ydelser. Som alle lufthavne stiller disse 
forvaltningsorganer nødvendig infrastruktur til rådighed for leverandører af groundhandling-
ydelser, så disse kan levere deres ydelser. Disse forvaltningsorganer tilbyder også selv 
groundhandling-ydelser og konkurrerer således med andre leverandører af groundhandling-
ydelser. Denne dobbeltrolle kan indebære en interessekonflikt og illoyal konkurrence. Dette er 
baggrunden for, at der i Kommissionens forslag stilles krav om en juridisk adskillelse af 
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groundhandling-ydelser. I modsætning til, hvad der hævdes i det juridiske responsum, 
indebærer en juridisk adskillelse ikke, at en lufthavns forvaltningsorgan skal ophøre med at 
levere groundhandling-ydelser. En juridisk adskillelse indebærer ikke, at en lufthavns 
forvaltningsorgan tvinges ud af markedet, og hindrer ikke et forvaltningsorgan i at 
konkurrere. Det skal bemærkes, at visse forvaltningsorganer allerede har organiseret deres 
groundhandling-aktiviteter i en særskilt juridisk enhed. 

En juridisk adskillelse udgør heller ikke en forskelsbehandling i forhold til andre leverandører 
af groundhandling-ydelser. En adskillelse er berettiget som følge af forvaltningsorganets 
dobbeltrolle. Andre leverandører af groundhandling-ydelser har ikke denne dobbeltrolle. 

Med hensyn til adfærdsregler fastsættes det i forslagets artikel 32, at det er lufthavnens 
forvaltningsorgan, der kan fastsætte adfærdsregler — i modsætning til, hvad der hævdes i det 
juridiske responsum. 

Med hensyn til påstandene om, at forslaget krænker erhvervsfriheden, skal det bemærkes, at 
denne frihed ikke udgør en absolut rettighed. I overensstemmelse med artikel 16 i chartret om 
grundlæggende rettigheder skal erhvervsfriheden udøves i overensstemmelse med EU-retten 
og national lovgivning. Begrænsninger af denne frihed hidrørende fra gældende lovgivning 
kan være berettigede, hvis de svarer til mål af almen interesse og ikke er uforholdsmæssige. 
Af de grunde, der er forklaret ovenfor, og som vedrører en mulig interessekonflikt med 
negative følger for luftfartsselskaber og deres passagerer, er forslaget om at adskille 
lufthavnes forvaltningsmæssige aktiviteter fra groundhandling-aktiviteter berettiget, da dette 
er i almenvellets interesse.

Med hensyn til spørgsmålet om underentreprise er det kun forbudt for lufthavnes 
forvaltningsorganer at give ydelser i underentreprise, hvis antallet af leverandører begrænses, 
og hvis forvaltningsorganet – på grundlag af artikel 11 i Kommissionens forslag og i 
modsætning til andre leverandører – ikke gennemgik udvælgelsesproceduren med henblik på 
udvælgelse af leverandør. Det er denne undtagelse fra udvælgelsesproceduren, der berettiger 
forbuddet mod, at lufthavnes forvaltningsorganer kan give ydelser i underentreprise. Uden det 
pågældende forbud mod at give ydelser i underentreprise kan denne undtagelse medføre en 
omgåelse af udvælgelsesprocessen. 

Kommissionen afviser på det skarpeste påstanden om et skjult formål med Kommissionens 
forslag. En række medlemsstater pålægger ingen begrænsninger med hensyn til antallet af 
leverandører af groundhandling-ydelser, herunder for de såkaldte ydelser ved forpladsen, og 
for egen-handling. Det kan ikke konstateres i disse medlemsstater, at luftfartsselskaberne 
skulle have taget kontrol med ydelserne ved forpladsen. At anklage Kommissionen for at have 
et skjult mål om at bane vejen for, at luftfartsselskaberne kan overtage kontrollen med alle 
ydelser ved forpladsen, savner derfor ethvert grundlag. 

Konklusion

Kommissionen afviser de påståede overtrædelser af principperne i EU-retten og Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. 

Den 16. april 2013 vedtog Europa-Parlamentet et ændret forslag til forordning om 
groundhandling-ydelser. Kommissionens forslag har også været drøftet i Rådet, og Rådet 
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vedtog en generel indstilling den 22. marts 2013. I den fortsatte lovgivningsprocedure vil der 
blive ført yderligere forhandlinger om forslaget." 


