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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1372/2012, ktorú predkladá Edgar Stejksal (štátny príslušník 
Nemecka) v mene Zamestnaneckej rady letiskových služieb vo Frankfurte, 
o návrhu nariadenia o službách pozemnej obsluhy na letiskách EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície si myslí, že návrh nariadenia o službách pozemnej obsluhy na letiskách 
EÚ by sa mal stiahnuť, lebo je v rozpore s mnohými zásadami práva EÚ. V tejto súvislosti 
odkazuje na návrh uznesenia hessenského krajského zastupiteľstva a na právne stanovisko 
vypracované advokátskou kanceláriou. Vyzýva Európsky parlament, aby prijal opatrenia na 
zamietnutie návrhu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 27. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie doručená 28. augusta 2013

Predkladateľ petície tvrdí, že návrh nariadenia Komisie, ktorý sa týka služieb pozemnej 
obsluhy na letiskách EÚ, porušuje viaceré zásady práva EÚ. Predkladateľ petície predkladá 
právne stanovisko vypracované advokátskou kanceláriou. Cieľom tohto právneho stanoviska 
je dokázať, že návrh porušuje Európsky dohovor na ochranu ľudských práv a základných 
slobôd a Chartu základných práv Európskej únie. 

V právnom stanovisku sa tvrdí, že povinnosť zákonného odčlenenia činností pozemnej 
obsluhy riadiaceho orgánu letiska by porušila vlastnícke práva a právo súťažiť. Tvrdí sa v 
ňom, že navrhované ustanovenia o minimálnych normách kvality a pravidlá správania 
porušujú právo slobody podnikania. Skutočnosť, že návrh neobsahuje žiadne ustanovenie 
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týkajúce sa povinnosti riadiaceho orgánu letiska pôsobiť ako dodávateľ poslednej inštancie s 
cieľom zabezpečiť nepretržité poskytovanie služieb pozemnej obsluhy na vybavovacej 
ploche, porušuje zásadu účinnosti. Zásada nediskriminácie sa porušuje prostredníctvom 
ustanovení o zákonnom odčlenení a zadávania zákaziek subdodávateľom. Ustanovenia o 
výnimkách z otvárania trhu vyžadujú od riadiaceho orgánu letiska uskutočniť to, čo je 
nemožné, a preto porušuje zásady praktickej nemožnosti. 

Zásada proporcionality a zásada subsidiarity boli porušené, keďže obsah návrhu a výber 
nariadenia namiesto smernice prekračujú rámec toho, čo je nevyhnutné, a keďže návrh 
preberá a centralizuje právomoc. Napokon, ide o zneužitie právomoci, lebo návrh má skrytý 
cieľ, ktorý nie je uvedený a ktorý nie je zákonom stanoveným cieľom. Tento cieľ je prinútiť 
riadiace orgány letiska vzdať sa trhu služieb pozemnej obsluhy a odovzdať trh leteckým 
spoločnostiam. 

Poznámky Komisie 

Komisia nesúhlasí s pripomienkami predkladateľa petície a domnieva sa, že návrh rešpektuje 
Chartu základných práv Európskej únie. 

V súlade s článkom 51 ods. 1 je charta základných práv záväzná pre inštitúcie EÚ pri výkone 
právomocí, ktoré im boli zverené zmluvami, a Komisia posudzuje vplyv svojich 
legislatívnych návrhov na základné práva. Komisia zdôrazňuje, že nemá právomoci na 
posúdenie súladu legislatívnych návrhov s Európskym dohovorom o ľudských právach. 
Dohovor a judikatúra štrasburského súdu však slúžia ako referencia pri výklade príslušných 
ustanovení charty. V súlade s článkom 52 ods. 3 by mali mať všetky práva, ktoré sú uznané v 
charte a ktoré zodpovedajú právam uznaným v Európskom dohovore o ľudských právach, 
aspoň rovnakú úroveň ochrany. 

V reakcii na tvrdenie, že návrh porušuje vlastnícke právo stanovením povinnosti zákonného 
odčlenenia činností pozemnej obsluhy riadiaceho orgánu letiska, Komisia upozorňuje, že v 
článku 17 charty, ktorý uznáva vlastnícke právo, sa stanovuje, že používanie majetku môže 
byť upravené zákonom, pokiaľ je to potrebné z hľadiska všeobecného záujmu. Riadiace 
orgány letísk sú poskytovateľmi veľmi dôležitej infraštruktúry. Letiská a služby pozemnej 
obsluhy sú dôležité pre riadne fungovanie leteckej dopravy a majú kľúčovú funkciu v reťazci 
leteckej dopravy. Ak je to nevyhnutné z hľadiska všeobecného záujmu, Komisia môže preto
navrhnúť nariadenie o službách pozemnej obsluhy a súvisiacich činností letiska bez porušenia 
vlastníckych práv. 

Riadiace orgány letiska, ktoré sami poskytujú služby pozemnej obsluhy, majú dvojitú úlohu, 
pokiaľ ide o poskytovanie služieb pozemnej obsluhy. Na jednej strane, tieto riadiace orgány 
letiska, tak ako všetky letiská, poskytujú potrebnú infraštruktúru poskytovateľom služieb 
pozemnej obsluhy, aby im umožnili poskytovať ich služby. Tieto riadiace orgány letiska 
okrem toho sami poskytujú služby pozemnej obsluhy, a preto konkurujú iným 
poskytovateľom služieb pozemných služieb. Táto dvojitá úloha môže viesť ku konfliktu 
záujmov a nespravodlivej hospodárskej súťaži. To je dôvodom návrhu Komisie týkajúceho sa 
povinnosti zákonného odčlenenia služieb pozemnej obsluhy. Na rozdiel od toho, čo sa tvrdí v 
právnom stanovisku, zákonné odčlenenie neznamená, že riadiaci orgán letiska musí zrušiť 
poskytovanie služieb pozemnej obsluhy. Zákonné odčlenenie nevytláča riadiaci orgán letiska 
z trhu a nebráni riadiacemu orgánu letiska zúčastniť sa súťaže. Treba poznamenať, že niektoré 
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riadiace orgány letiska už organizovali svoju pozemnú manipulačnú podnikateľskú činnosť v 
rámci samostatného právneho subjektu. 

Ustanovenie o zákonnom odčlenení nepredstavuje ani diskrimináciu v porovnaní s inými 
poskytovateľmi služieb pozemnej obsluhy. Toto ustanovenie je odôvodnené dvojitou úlohou 
riadiaceho orgánu letiska. Iní poskytovatelia služieb pozemnej obsluhy nemajú túto dvojitú 
úlohu. 

Pokiaľ ide o pravidlá správania, v článku 32 návrhu sa na rozdiel od toho, čo sa uvádza v 
právnom stanovisku, stanovuje, že riadiaci orgán letiska môže stanoviť pravidlá správania. 

V súvislosti s obvinením, že návrh porušuje slobodu podnikania, treba poznamenať, že 
sloboda nepredstavuje absolútne právo. V súlade s článkom 16 charty základných práv sa 
sloboda podnikania používa v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právnymi predpismi. 
Akékoľvek obmedzenia tejto slobody vyplývajúce z platných právnych predpisov môžu byť 
odôvodnené, ak zodpovedajú cieľom všeobecného záujmu a nie sú neprimerané. Z uvedených 
dôvodov, ktoré sa týkajú možného konfliktu záujmov s negatívnymi dôsledkami pre letecké 
spoločnosti a ich cestujúcich, je návrh odčleniť činnosti riadenia letiska od činností pozemnej 
obsluhy odôvodnený, lebo je vo všeobecnom záujme.

Pokiaľ ide o otázku zadávanie zákaziek subdodávateľom, riadiace orgány letiska majú zákaz 
uzatvárať subdodávateľské zmluvy na služby, len ak je obmedzený počet dodávateľov a ak sa 
riadiaci orgán letiska na základe článku 11 návrhu Komisie a na rozdiel od iných dodávateľov 
nezúčastnil výberového konania na výber poskytovateľa. Táto výnimka z výberového konania 
odôvodňuje zákaz uzatvárať subdodávateľské zmluvy pre riadiace orgány letísk. Bez 
príslušného zákazu uzatvárať subdodávateľské zmluvy by táto výnimka mohla viesť k 
obchádzaniu výberového konania. 

Komisia dôrazne odmieta tvrdenie o skrytom cieli návrhu Komisie. Mnohé členské štáty 
neukladajú žiadne obmedzenia týkajúce sa počtu dodávateľov na poskytovanie služieb 
pozemnej obsluhy vrátane služieb na vybavovacej ploche a takzvaných služieb self-
handlingu. Nedá sa konštatovať, že v týchto členských štátoch by letecké spoločnosti získali 
kontrolu nad službami na vybavovacej ploche. Obvinenie Komisie z toho, že má skrytý cieľ, 
aby pripravila cestu leteckým spoločnostiam na získanie kontroly nad činnosťami na 
vybavovacej ploche, nemá preto žiadne opodstatnenie. 

Záver

Komisia odmieta údajné porušenie zásad práva EÚ a Charty základných práv Európskej únie. 

Európsky parlament 16. apríla 2013 hlasoval o zmenenom návrhu nariadenia o službách 
pozemnej obsluhy. O návrhu Komisie sa diskutovalo aj v Rade a Rada prijala všeobecný 
prístup 22. marca 2013. Návrh bude predmetom ďalšieho rokovania v prebiehajúcom 
legislatívnom procese. 


