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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1372/2012, ko Frankfurtes Lidostas pakalpojumu 
uzņēmumu padomes (Betriebsrat der Fraport AG) vārdā iesniedza Vācijas 
valstspiederīgais Edgar Stejksal, par priekšlikumu regulai par apkalpošanas 
uz zemes pakalpojumiem ES lidostās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka priekšlikums regulai par apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumiem ES lidostās būtu jāatsauc, jo tas ir pretrunā vairākiem ES tiesību aktu 
principiem. Šai sakarā lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Hesenes reģionālās asamblejas 
rezolūcijas priekšlikumu un juridiskas firmas sniegto juridisko atzinumu. Viņš aicina Eiropas 
Parlamentu rīkoties, lai noraidītu priekšlikumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 27. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ar Komisijas priekšlikumu regulai par apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu sniegšanu ES lidostās ir pārkāpti vairāki ES tiesību aktu principi. 
Lūgumraksta iesniedzējs iesniedz juridiskas firmas izstrādātu juridisku atzinumu. Šā juridiskā 
atzinuma mērķis ir pierādīt, ka priekšlikumā ir pārkāpta Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencija un Eiropas Savienības Pamattiesību harta. 

Juridiskajā atzinumā apgalvots, ka pienākums juridiski nošķirt apkalpošanas uz zemes 
darbības no lidostas vadības struktūrvienības darbībām pārkāptu tiesības uz īpašumu un 
tiesības uz konkurenci. Tajā apgalvots, ka ierosinātie noteikumi par obligātiem kvalitātes 
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standartiem un rīcības normām ir tiesību uz uzņēmējdarbības brīvību pārkāpums. Tas, ka 
priekšlikumā nav ietverts noteikums, ka lidostas vadības struktūrvienība var darboties kā 
piegādātājs galējā situācijā, lai nodrošinātu nepārtrauktu apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniegšanu uz perona, ir efektivitātes principa pārkāpums. Diskriminācijas aizlieguma princips 
tiek pārkāpts ar noteikumiem par juridisko nošķiršanu un apakšlīgumu slēgšanu. Noteikumi 
par atbrīvojumiem no tirgus atvēršanas pieprasa lidostas vadības struktūrvienībai veikt kaut 
ko tādu, kas ir neiespējams, un tāpēc tas ir praktiskas neiespējamības principu pārkāpums. 

Samērīguma un subsidiaritātes principi tiek pārkāpti, jo priekšlikuma saturs un regulas izvēle 
direktīvas vietā pārsniedz to, kas ir nepieciešams, un priekšlikumā paredzēta varas 
konfiscēšana un centralizēšana. Visbeidzot, vara tiek lietota ļaunprātīgi, jo priekšlikumā ir 
slēpts mērķis, kas nav formulēts un nav likumīgs mērķis. Tas ir mērķis izslēgt lidostas vadības 
struktūrvienības no apkalpošanas uz zemes tirgus un atdot šo tirgu lidsabiedrībām. 

Komisijas komentāri

Komisija nav vienādās domās ar lūgumraksta iesniedzēju un uzskata, ka priekšlikumā ir 
ievēroti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas noteikumi. 

Atbilstīgi Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktam harta ir saistoša ES iestādēm, ievērojot 
Savienības kompetenci, kas tai piešķirta Līgumos, un Komisija vērtē savu tiesību aktu 
priekšlikumu ietekmi uz pamattiesībām. Komisija vēlētos uzsvērt, ka tās kompetencē nav 
vērtēt normatīvo priekšlikumu atbilstību Eiropas Cilvēktiesību konvencijai. Tomēr konvencija 
un Strasbūras Tiesas judikatūra kalpo kā atsauces punkts, interpretējot attiecīgos hartas 
noteikumus. Atbilstīgi hartas 52. panta 3. punktam visām tiesībām, kas atzītas hartā un atbilst 
tiesībām, kuras atzītas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, ir jābūt vismaz vienādam 
aizsardzības līmenim. 

Atbildot uz apgalvojumu, ka priekšlikumā ir pārkāptas tiesības uz īpašumu, uzliekot par 
pienākumu juridiski nošķirt lidostas vadības struktūrvienības apkalpošanas darbības uz zemes, 
Komisija vērš uzmanību uz hartas 17. pantu, kurā atzītas tiesības uz īpašumu un kurā 
paredzēts, ka īpašuma izmantošanu var noteikt ar tiesību aktiem, ciktāl tas nepieciešams 
vispārējās interesēs. Lidostas vadības struktūrvienības ir būtiskas infrastruktūras piegādātāji. 
Lidostām un uz zemes sniegtajiem pakalpojumiem ir būtiska nozīme gaisa transporta 
pienācīgā darbībā, un tiem ir svarīga funkcija aviācijas ķēdē. Tā kā tas ir nepieciešams 
vispārējās interesēs, Komisija var sniegt priekšlikumu regulai par apkalpošanas 
pakalpojumiem uz zemes un ar tiem saistītām lidostu darbībām, nepārkāpjot tiesības uz 
īpašumu. 

Lidostas vadības struktūrvienības, kas pašas sniedz apkalpošanas pakalpojumus uz zemes, 
uzņemas divkāršus uzdevumus attiecībā uz apkalpošanas pakalpojumu sniegšanu uz zemes. 
No vienas puses, kā visās lidostās, šīs lidostas vadības struktūrvienības nodrošina vajadzīgo 
infrastruktūru apkalpošanas sniedzējiem uz zemes, kas ļauj šiem pakalpojumu sniedzējiem uz 
zemes veikt savus pakalpojumus. Turklāt šīs lidostas vadības struktūrvienības arī pašas 
piedāvā apkalpošanas pakalpojumus uz zemes un tādējādi konkurē ar citiem apkalpošanas 
pakalpojumu sniedzējiem uz zemes. Šīs divējādās lomas var radīt interešu konfliktu un 
negodīgu konkurenci. Tas ir iemesls Komisijas priekšlikumam par pienākumu juridiski 
nošķirt apkalpošanas pakalpojumus uz zemes. Pretēji juridiskajā atzinumā apgalvotajam 
juridiska nošķiršana nenozīmē, ka lidostas vadības struktūrvienībai ir jāpārtrauc sniegt 
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apkalpošanas pakalpojumus uz zemes. Juridiska nošķiršana neizslēdz lidostas vadības 
struktūrvienību no tirgus un neliedz lidostas vadības struktūrvienībai piedalīties konkurencē. 
Jāatzīmē, ka dažas lidostu vadības struktūrvienības jau ir izveidojušas savus uzņēmumus 
apkalpošanas pakalpojumu sniegšanai uz zemes kā atsevišķu juridisku vienību. 

Juridiskās nošķiršanas noteikums nerada arī diskrimināciju salīdzinājumā ar citiem 
apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem uz zemes. Noteikums tiek pamatots ar lidostas 
vadības struktūrvienības divējādo lomu. Citiem apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem uz 
zemes šādas divējādas lomas nav. 

Attiecībā uz rīcības normām pretēji tam, kas apgalvots juridiskajā atzinumā, priekšlikuma 
32. pantā ir paredzēts, ka tieši lidostas vadības struktūrvienība ir tā, kura var noteikt rīcības 
normas. 

Attiecībā uz apgalvojumiem, ka ar priekšlikumu ir pārkāpta brīvība veikt uzņēmējdarbību, ir 
jāatzīmē, ka brīvība nav absolūtas tiesības. Atbilstīgi Pamattiesību hartas 16. pantam 
darījumdarbības brīvību atzīst saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem 
un praksi. Proti, visi šādas brīvības ierobežojumi, kas izriet no noteiktajiem tiesību aktiem, var 
būt pamatoti, ja tie atbilst vispārējo interešu mērķiem un nav nesamērīgi. Iepriekš paskaidroto 
iemeslu dēļ, kuri ir saistīti ar iespējamu interešu konfliktu un rada negatīvu ietekmi uz 
lidsabiedrībām un to pasažieriem, priekšlikums nošķirt lidostas vadības darbības no 
apkalpošanas uz zemes darbībām ir pamatots, jo atbilst vispārējām interesēm.

Attiecībā uz jautājumu par apakšlīgumu slēgšanu — lidostas vadības struktūrvienībām ir 
aizliegts slēgt apakšlīgumus par pakalpojumiem tikai tad, ja piegādātāju skaits ir ierobežots un 
ja lidostas vadības struktūrvienība, pamatojoties uz Komisijas priekšlikuma 11. pantu — un 
pretēji citiem pakalpojuma sniedzējiem —, nav piedalījusies piedāvājumu konkursa procedūrā 
pakalpojuma sniedzēja atlasei. Tieši šis atbrīvojums no piedāvājumu konkursa procedūras ir 
tas, kas pamato aizliegumu lidostas vadības struktūrvienībām slēgt apakšlīgumus. Bez saistītā 
aizlieguma slēgt apakšlīgumu šāds atbrīvojums varētu izraisīt piedāvājumu procesa 
pārkāpumu.

Komisija stingri noraida apgalvojumu par tās priekšlikuma slēptu mērķi. Vairākas dalībvalstis 
nenosaka nekādus ierobežojumus piegādātāju skaitam, kuri sniedz apkalpošanas 
pakalpojumus uz zemes, tostarp tā sauktos perona pakalpojumus un pašapkalpošanās iespējas. 
Šajās dalībvalstīs nav novērojams, ka lidsabiedrības būtu pārņēmušas kontroli pār perona 
pakalpojumiem. Tāpēc Komisijas apvainošanai, ka tai esot slēpts mērķis sagatavot iespēju 
lidsabiedrībām iegūt kontroli pār visām perona darbībām, nav pilnīgi nekāda pamata. 

Secinājums

Komisija noraida apgalvojumus par ES tiesību aktu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
principu pārkāpumiem. 

Eiropas Parlaments 2013. gada 16. aprīlī nobalsoja par grozītu priekšlikumu regulai par 
apkalpošanas pakalpojumiem uz zemes. Komisijas priekšlikums ir ticis apspriests arī Padomē, 
un Padome pieņēma kopēju pieeju 2013. gada 22. martā. Priekšlikums tiks nodots turpmākām 
sarunām likumdošanas procesa gaitā. 
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