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Tema: Peticija Nr. 1372/2012 dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl antžeminių paslaugų 
teikimo ES oro uostuose, kurią pateikė Vokietijos pilietis Edgar Stejksal 
Betriebsrat der Fraport AG (Frankfurto oro uosto paslaugų darbo tarybos) 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad pasiūlymas dėl reglamento dėl antžeminių paslaugų teikimo ES 
oro uostuose turėtų būti atšauktas, nes jis prieštarauja keliems ES teisės principams. Šiuo 
požiūriu jis nurodo Heseno regioninės asamblėjos pasiūlymą dėl rezoliucijos ir advokatų 
kontoros parengtą teisinę nuomonę. Peticijos pateikėjas raginą Europos Parlamentą imtis 
veiksmų ir atmesti šį pasiūlymą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl antžeminių 
paslaugų teikimo ES oro uostuose pažeidžia kelis ES teisės principus. Jis pateikia advokatų 
kontoros parengtą teisinę nuomonę. Šioje teisinėje nuomonėje siekiama įrodyti, kad minėtame 
pasiūlyme pažeidžiamos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos.

Šioje teisinėje nuomonėje teigiama, kad dėl įpareigojimo teisiškai atskirti oro uostą 
valdančios institucijos teikiamas antžemines paslaugas būtų pažeidžiamos nuosavybės teisės 
ir teisė konkuruoti. Joje tvirtinama, kad siūlomomis nuostatomis dėl būtinųjų kokybės 
standartų ir veiklos taisyklių pažeidžiama teisė į laisvę užsiimti verslu. Dėl to, kad į šį 
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pasiūlymą neįtrauktos nuostatos dėl galimybės oro uostą valdančiai institucijai veikti kaip 
tiekėjui, į kurį galima kreiptis kraštutiniu atveju, siekiant orlaivio stovėjimo vietoje užtikrinti 
nepertraukiamą antžeminių paslaugų teikimą, pažeidžiamas veiksmingumo principas. 
Nediskriminavimo principas pažeidžiamas įtraukus nuostatas dėl teisinio atskyrimo ir 
subrangos. Pagal nuostatas dėl rinkos atvėrimo išimčių iš oro uostą valdančios institucijos 
reikalaujama atlikti neįmanomas užduotis, todėl pažeidžiami praktinio įmanomumo principai.

Taip pat pažeidžiami proporcingumo ir subsidiarumo principai, nes šio pasiūlymo turinys ir 
pasirinkta teisės akto forma (ne direktyva, o reglamentas) nėra būtini užsibrėžtiems tikslams 
pasiekti, be to, pagal jį nusavinami ir centralizuojami įgaliojimai. Galiausiai taip pat 
piktnaudžiaujama įgaliojimais, nes šiuo pasiūlymu siekiama paslėpto nenurodyto ir neteisinio 
tikslo. Šis tikslas – tai išstumti oro uostus valdančias institucijas iš antžeminių paslaugų 
teikimo rinkos ir šią rinkos dalį atiduoti oro vežėjams.

Komisijos pastabos

Komisija nepritaria peticijos pateikėjo pastaboms ir mano, kad šiame pasiūlyme laikomasi 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų.

Kaip nustatyta ES pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalyje, ES institucijos, 
naudodamosi joms Sutartimis suteikta kompetencija, privalo laikytis šios Chartijos nuostatų, o 
Komisija įvertina savo pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų poveikį 
pagrindinėms teisėms. Komisija norėtų pabrėžti, kad ji neturi kompetencijos vertinti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų atitikties Europos žmogaus teisių 
konvencijos nuostatoms. Tačiau aiškinant atitinkamas ES pagrindinių teisių chartijos 
nuostatas vadovaujamasi Europos žmogaus teisių konvencija ir Strasbūro teismo praktika. 
Pagal ES pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnio 3 dalį visoms joje pripažintoms teisėms ir 
atitinkamoms Europos žmogaus teisių konvencijoje pripažintoms teisėms turėtų būti taikoma 
bent tokio pat lygio apsauga.

Atsakydama į kaltinimus, kad pasiūlyme pažeidžiama teisė į nuosavybę, nes nustatytas 
įpareigojimas teisiškai atskirti oro uostą valdančios institucijos teikiamas antžemines 
paslaugas, Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad Chartijos 17 straipsnyje, kuriame pripažįstama 
teisė į nuosavybę, nustatyta, kad nuosavybės naudojimas gali būti reglamentuojamas 
įstatymais, kiek tai būtina atsižvelgiant į bendruosius interesus. Oro uostus valdančios 
institucijos yra būtinų infrastruktūros paslaugų teikėjos. Oro uostai ir antžeminės paslaugos 
būtinos tinkamam oro transporto veikimui užtikrinti ir atlieka vienas iš svarbiausių aviacijos 
grandinės funkcijų. Todėl, kiek tai būtina atsižvelgiant į bendruosius interesus, Komisija gali 
nepažeisdama nuosavybės teisių siūlyti reglamentą dėl antžeminių paslaugų ir susijusios oro 
uosto veiklos.

Antžemines paslaugas teikiančios oro uostus valdančios institucijos antžeminių paslaugų 
teikimo srityje atlieka dvejopą vaidmenį. Pirma, visuose oro uostuose šios oro uostus 
valdančios institucijos aprūpina antžeminių paslaugų teikėjus būtina infrastruktūra, kad 
pastarieji galėtų teikti savo paslaugas. Antra, šios oro uostus valdančios institucijos taip pat 
pačios teikia antžemines paslaugas ir taip konkuruoja su kitais antžeminių paslaugų teikėjais. 
Dėl šio dvejopo vaidmens gali kilti interesų konfliktai ir prasidėti nesąžininga konkurencija. 
Todėl į Komisijos pasiūlymą įtrauktas įpareigojimas teisiškai atskirti antžemines paslaugas. 
Kitaip nei teigiama teisinėje nuomonėje, teisinis atskyrimas nereiškia, kad oro uostą valdanti 
institucija turi nustoti teikti antžemines paslaugas. Dėl teisinio atskyrimo oro uostus 
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valdančios institucijos neišstumiamos iš rinkos ir joms netrukdoma konkuruoti. Reikia 
pažymėti, kad kai kurios oro uostus valdančios institucijos jau perkėlė antžeminių paslaugų 
teikimo veiklą į atskirus juridinius subjektus.

Dėl teisinio atskyrimo nuostatos oro uostus valdančios institucijos taip pat 
nediskriminuojamos kitų antžeminių paslaugų teikėjų atžvilgiu. Ši nuostata grindžiama 
dvejopu oro uostą valdančios institucijos vaidmeniu. Kiti antžeminių paslaugų teikėjai tokio 
dvejopo vaidmens neatlieka.

Dėl veiklos taisyklių, kitaip nei teigiama teisinėje nuomonėje, pasiūlymo 32 straipsnyje 
numatyta, kad veiklos taisykles gali nustatyti oro uosto valdanti institucija.

Kiek tai sietina su tvirtinimais, kad šiuo pasiūlymu pažeidžiama laisvė užsiimti verslu, reikia 
pažymėti, kad ši laisvė nėra absoliuti teisė. Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 16 straipsnį laisve užsiimti verslu naudojamasi laikantis Sąjungos ir nacionalinės 
teisės aktų. Visų pirma galima pateisinti bet kokius šios laisvės apribojimus, nustatytus 
galiojančiuose teisės aktuose, jeigu tie apribojimai atitinka bendrojo intereso tikslus ir nėra 
neproporcingi. Dėl pirmiau išaiškintų priežasčių, kurios susijusios su galimu interesų 
konfliktu ir neigiamomis jo pasekmėmis oro vežėjams ir keleiviams, pasiūlymas atskirti oro 
uosto valdymo veiklą ir antžeminių paslaugų teikimą grindžiamas nauda bendrajam interesui.

Dėl subrangos klausimo oro uostus valdančioms institucijoms draudžiama sudaryti subrangos 
sutartis tik dėl paslaugų, kurias teikia ribotas paslaugų teikėjų skaičius, ir kai oro uostą 
valdanti institucija, remdamasi Komisijos pasiūlymo 11 straipsnio nuostatomis ir kitaip nei 
kiti paslaugų teikėjai, paslaugų teikėjui pasirinkti neorganizuoja konkurso procedūros. Būtent 
šia konkurso procedūros išimtimi grindžiamas oro uostus valdančioms institucijoms taikomas 
draudimas sudaryti subrangos sutartis. Nenustačius susijusio draudimo sudaryti subrangos 
sutartis, taikant šią išimtį būtų galima apeiti konkurso procedūrą.

Komisija griežtai atmeta kaltinimus, kad jos pasiūlyme neva esama paslėpto tikslo. Keliose 
valstybėse narėse nenustatyti jokie antžeminių paslaugų, įskaitant vadinamąsias orlaivio 
stovėjimo vietoje teikiamas paslaugas, teikėjų skaičiaus ir saviteikos apribojimai. Šiose 
valstybėse narėse nepastebėta, kad oro vežėjai būtų perėmę orlaivio stovėjimo vietoje 
teikiamų paslaugų kontrolę. Todėl Komisijai pateikti kaltinimai turint paslėptą tikslą sudaryti 
sąlygas oro vežėjams įgyti visos orlaivių stovėjimo vietoje vykdomos veiklos kontrolę neturi 
jokio pagrindo.

Išvada

Komisija atmeta kaltinimus, kad ji tariamai pažeidė ES teisės aktų ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos principus.

2013 m. balandžio 16 d. Europos Parlamentas balsavo dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl 
reglamento dėl antžeminių paslaugų. Komisijos pasiūlymas taip pat aptartas Taryboje, o 
2013 m. kovo 22 d. Taryba patvirtino bendrą požiūrį. Besitęsiančiame teisėkūros procese dėl 
šio pasiūlymo vyks tolesnės derybos.“


