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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1372/2012, którą złożył Edgar Stejksal (Niemcy) w imieniu 
Betriebsrat der Fraport AG [Rady pracowników lotniska we Frankfurcie], 
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie usług obsługi 
naziemnej w portach lotniczych UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest zdania, że wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie usług obsługi 
naziemnej w portach lotniczych UE powinien zostać wycofany, ponieważ jest sprzeczny z 
wieloma zasadami prawa UE. Odnosi się w tym zakresie do projektu rezolucji parlamentu 
Hesji oraz opinii prawnej wydanej przez jedną z firm prawniczych. Wzywa on Parlament 
Europejski do odrzucenia tego wniosku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Składający petycję twierdzi, że wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie usług 
obsługi naziemnej w portach lotniczych UE narusza wiele zasad prawa UE. Składający 
petycję przedstawia opinię prawną wydaną przez jedną z firm prawniczych. Opinia ta ma na 
celu ukazanie, że wniosek narusza europejską konwencję praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. 

We wspomnianej opinii prawnej stwierdzono, że obowiązek prawnego rozdzielenia 
działalności w zakresie obsługi naziemnej organu zarządzającego portem lotniczym 
stanowiłoby naruszenie praw własności i prawa do konkurencji. Stwierdzono, że 
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proponowane przepisy w zakresie minimalnych norm jakości i zasad postępowania naruszają 
prawa do wolności działalności gospodarczej. Fakt, że wniosek nie obejmuje żadnego 
przepisu stanowiącego, że organ zarządzający pełni funkcję dostawcy „z urzędu”, co 
zapewniłoby nieprzerwane świadczenie usług obsługi naziemnej na rampie, stanowi 
naruszenie zasady skuteczności. Przepisy dotyczące prawnego rozdzielenia i 
podwykonawstwa naruszają zasadę niedyskryminacji. Przepisy dotyczące odstępstw od 
otwierania rynku wymagają od organu zarządzającego portem lotniczym dokonania rzeczy 
niemożliwych, zatem naruszają zasady praktycznej niemożliwości. 

Naruszone zostają zasady proporcjonalności i pomocniczości, gdyż treść wniosku i wybór 
rozporządzenia zamiast dyrektywy wykraczają poza działania konieczne oraz z uwagi na to, 
że wniosek przewiduje przejęcie i scentralizowanie władzy. W końcu, ze względu na to, że 
wniosek ma ukryty cel, który nie został określony, a który nie stanowi celu ustawowego, ma 
miejsce nadużycie władzy. Celem tym jest wyparcie organów zarządzających portami 
lotniczymi z rynku obsługi naziemnej i przekazanie tego rynku liniom lotniczym.

Uwagi Komisji

Komisja nie podziela zdania składającego petycję i uważa, że wniosek jest zgodny z Kartą 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych jest ona wiążąca dla instytucji UE w 
zakresie wykonywania przez nie kompetencji przyznanych im na mocy traktatów, natomiast 
Komisja ocenia wpływ wniosków ustawodawczych na prawa podstawowe. Komisja pragnie 
podkreślić, że nie jest uprawniona do oceniania zgodności wniosków ustawodawczych z 
europejską konwencją praw człowieka. Niemniej jednak konwencja i orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu służą za odniesienie przy 
interpretacji odpowiednich postanowień karty. Zgodnie z art. 52 ust. 3 karty wszystkie 
określone w niej prawa odpowiadające prawom zagwarantowanym w europejskiej konwencji 
praw człowieka chronione są przynajmniej w tym samym stopniu.

W odpowiedzi na zarzut, że wniosek narusza prawo własności, wymagając prawnego 
rozdzielenia obsługi naziemnej organu zarządzającego portem lotniczym, Komisja zwraca 
uwagę na art. 17 karty, zgodnie z którym prawo własności przewiduje, że korzystanie z 
mienia może podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu 
na interes ogólny. Organy zarządzające portami lotniczymi są dostawcami niezbędnej 
infrastruktury. Porty lotnicze i usługi obsługi naziemnej są niezbędne do właściwego 
funkcjonowania transportu lotniczego i stanowią kluczową funkcję w łańcuchu transportu 
lotniczego. W zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny, Komisja 
może zatem złożyć wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie usług obsługi naziemnej i 
powiązanych działalności lotniska, nie naruszając praw własności.

Organy zarządzające portami lotniczymi świadczące usługi obsługi naziemnej mogą same 
pełnić podwójną rolę w zakresie świadczenia usług obsługi naziemnej. Z jednej strony, 
podobnie jak wszystkie porty lotnicze, te organy zarządzające portami lotniczymi zapewniają 
podmiotom świadczącym usługi obsługi naziemnej niezbędną do świadczenia ich usług 
infrastrukturę. Ponadto takie organy zarządzające portami lotniczymi same także oferują 
usługi obsługi naziemnej, w ten sposób konkurując z innymi dostawcami usług obsługi 
naziemnej. Taka podwójna rola może prowadzić do konfliktu interesów i nieuczciwej 
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konkurencji. Z tego powodu we wniosku Komisji zawarto obowiązek prawnego rozdzielenia 
usług obsługi naziemnej. Wbrew temu, co stwierdzono w zarzucie zawartym w opinii 
prawnej, prawne rozdzielenie nie oznacza, że organ zarządzający portem lotniczym musi 
zaprzestać świadczenia usług obsługi naziemnej. Prawne rozdzielenie nie skutkuje wyparciem 
organu zarządzającego portem lotniczym z rynku i nie uniemożliwia organowi 
zarządzającemu portem lotniczym konkurowania. Należy zauważyć, że niektóre organy 
zarządzające portami lotniczymi już wykonują swoją obsługę naziemną w ramach 
oddzielnego podmiotu prawnego.

Przepis dotyczący prawnego rozdzielenia nie stanowi także dyskryminacji na tle innych 
dostawców usług obsługi naziemnej. Jest on uzasadniony z uwagi na podwójną rolę organu 
zarządzającego portem lotniczym. Inni dostawcy usług obsługi naziemnej nie posiadają takiej 
podwójnej roli.

W odniesieniu do zasad postępowania, wbrew temu, co stwierdzono w opinii prawnej, w 
art. 32 wniosku określono, że to organ zarządzający portem lotniczym może wyznaczać 
zasady postępowania.

Jeżeli chodzi o zarzuty, że wniosek narusza wolność prowadzenia działalności należy 
zauważyć, że wolność nie stanowi prawa absolutnego. W myśl art. 16 Karty praw 
podstawowych z wolności prowadzenia działalności gospodarczej należy korzystać zgodnie z 
prawem unijnym i krajowym. Wszelkie ograniczenia tej wolności wynikające z 
obowiązującego prawa mogą być uzasadnione, zwłaszcza jeśli wiążą się z celami interesu 
ogólnego i jeśli nie są nieproporcjonalne. Z przyczyn określonych powyżej, związanych z 
potencjalnym konfliktem interesów o negatywnych konsekwencjach dla linii lotniczych i ich 
pasażerów, wniosek dotyczący rozdzielenia działalności w zakresie zarządzania portem 
lotniczym od obsługi naziemnej jest uzasadniony, gdyż stanowi interes ogólny.

Jeżeli chodzi o podwykonawstwo, organy zarządzające portami lotniczymi nie mogą zlecać 
podwykonawstwa usług jedynie w przypadku, gdy liczba dostawców jest ograniczona oraz 
gdy organ zarządzający portem lotniczym, w oparciu o art. 11 wniosku Komisji i w 
przeciwieństwie do innych dostawców, nie przeprowadził procesu przetargowego w celu 
wyboru dostawcy. Właśnie to odstępstwo od procedury przetargowej uzasadnia zakaz 
zlecania podwykonawstwa przez organy zarządzające portami lotniczymi. Bez takiego zakazu 
zlecania podwykonawstwa odstępstwo to mogłoby prowadzić do obchodzenia procesu 
przetargowego.

Komisja w sposób zdecydowany odrzuca zarzut o ukrytym celu wniosku Komisji. Wiele 
państw członkowskich nie nakłada żadnych ograniczeń co do liczby dostawców 
świadczących usługi obsługi naziemnej, w tym tak zwanej obsługi ramp, ani co do własnej 
obsługi naziemnej. W tych państwach członkowskich nie zaobserwowano, aby linie lotnicze 
przejęły kontrolę nad rynkiem obsługi ramp. Oskarżenie Komisji o posiadanie ukrytych celów 
umożliwienia liniom lotniczym przejęcia kontroli nad wszystkimi działaniami w zakresie 
obsługi ramp jest zatem nieuzasadnione.

Wniosek

Komisja odrzuca zarzut naruszenia zasad prawa UE oraz Karty praw podstawowych Unii 
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Europejskiej.

W dniu 16 kwietnia 2013 r. Parlament Europejski głosował nad zmienionym wnioskiem 
dotyczącym rozporządzenia w sprawie usług obsługi naziemnej. Wniosek Komisji był także 
przedmiotem dyskusji w Radzie, która przyjęła podejście ogólne dnia 22 marca 2013 r. W 
trwającym procesie ustawodawczym wniosek będzie podlegał dalszym negocjacjom.


