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usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii i uchylającego dyrektywę 
Rady 96/67/WE  
– Podejście ogólne 

 
 

 Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2012 r. Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii 

wypracowała podejście ogólne do wyżej wymienionego wniosku przedstawionego w załączniku. 

Motywy wniosku zostaną przeanalizowane na późniejszym etapie, w świetle porozumienia co do 

przepisów merytorycznych. 

 

Delegacje DE, FR, MT i UK podtrzymują zastrzeżenie parlamentarne. Komisja zgłasza zastrzeżenie 

ogólne do tekstu podejścia ogólnego. 

 

 
 

_______________ 
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ZAŁĄCZNIK 

 

2011/0397 (COD) 

 

Wniosek  

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  

w sprawie usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii i uchylające dyrektywę Rady 

96/67/WE  

 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2, 

 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,  

 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1,  

 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów2, 

 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,  

 

a także mając na uwadze, co następuje: 

                                                 
1 Dz.U. C […] z […], s. […]. 
2 Dz.U. C […] z […], s. […]. 
 



8050/12  hod/PW/pb 3 
ZAŁĄCZNIK  DG C I C PL 

(1) Dyrektywa Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku usług 
obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty3 przewiduje stopniowe otwieranie rynku 
usług obsługi naziemnej. 

 
(2) Porty lotnicze i usługi obsługi naziemnej są niezbędne do właściwego funkcjonowania 

transportu lotniczego i stanowią kluczową funkcję w łańcuchu transportu lotniczego. Usługi 
obsługi naziemnej obejmują wszystkie czynności naziemne związane z lotnictwem 
wykonywane w portach lotniczych na rzecz poszczególnych przewoźników lotniczych.  

 
(3) W deklaracji przyjętej na szczycie lotniczym w Brugii w październiku 2010 r. uznano 

konieczność zreformowania przepisów unijnych w celu zwiększenia konkurencyjności 
każdego ogniwa w łańcuchu transportu lotniczego (tj. portów lotniczych, przewoźników, 
innych dostawców usług). 

 
(4) W białej księdze „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu”4 

stwierdzono, że lepszy dostęp do rynku i wysoka jakość usług w portach lotniczych są 
niezbędne do zapewnienia obywatelom odpowiedniej jakości życia oraz do urzeczywistnienia 
jednolitego europejskiego obszaru transportu. 

 
(5) Oczekuje się, że dalsze stopniowe otwieranie rynku usług obsługi naziemnej i wprowadzenie 

ujednoliconych wymogów dotyczących świadczenia usług obsługi naziemnej zwiększy 
wydajność i poprawi ogólną jakość usług obsługi naziemnej zarówno dla przewoźników 
lotniczych, jak i dla pasażerów i spedytorów. Powinno to spowodować poprawę ogólnej 
jakości funkcjonowania portów lotniczych. 

 
(6) Biorąc pod uwagę nowe potrzeby w zakresie minimalnych, zharmonizowanych norm jakości 

w portach lotniczych w celu wprowadzenia podejścia „od drzwi do drzwi” w ramach 
wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz potrzeby w zakresie dalszej 
harmonizacji w celu pełnego wykorzystania zysków płynących ze stopniowego otwierania 
rynku usług obsługi naziemnej pod względem poprawy jakości i wydajności tych usług, 
dyrektywę 96/67/WE należy zastąpić rozporządzeniem. 

 
(7) Swobodny dostęp do rynku usług obsługi naziemnej jest zgodny z efektywną eksploatacją 

portów lotniczych Unii pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Swobodny 
dostęp do rynku usług obsługi naziemnej powinien być wprowadzany stopniowo 
i dostosowywany do wymogów tego sektora. 

                                                 
3 Dz.U. L 272 z 25.10.1996, s. 36. 
4 COM(2011) 144 final.  
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(8)  Stopniowe otwieranie rynku na mocy dyrektywy 96/67/WE przyniosło już pozytywne skutki 
wyrażające się poprawą wydajności i jakości. Należy zatem kontynuować stopniowe 
otwieranie rynku. 

 
(9) Każdy użytkownik portu lotniczego powinien mieć prawo do wykonywania własnej obsługi 

naziemnej. Jednocześnie należy utrzymać jednoznaczną i ograniczoną definicję własnej 
obsługi naziemnej, aby uniknąć nadużyć i negatywnych skutków dla rynku obsługi 
wykonywanej przez osoby trzecie. 

 
(10) W przypadku niektórych kategorii usług obsługi naziemnej dostęp do rynku może napotkać 

ograniczenia z zakresu bezpieczeństwa, ochrony, przepustowości i dostępności powierzchni. 
Dlatego powinna istnieć możliwość ograniczenia liczby upoważnionych agentów takich usług 
obsługi naziemnej. 

 
(11) W niektórych przypadkach ograniczenia z zakresu bezpieczeństwa, ochrony, przepustowości 

i dostępności powierzchni mogą mieć charakter uzasadniający dalsze ograniczenia w dostępie 
do rynku lub w wykonywaniu własnej obsługi naziemnej, pod warunkiem że ograniczenia te 
są właściwe, obiektywne, przejrzyste i niedyskryminacyjne. W takich przypadkach państwa 
członkowskie powinny być uprawnione do wnoszenia o odstępstwo od przepisów niniejszego 
rozporządzenia. 

 
(12) Celem takich odstępstw powinno być umożliwienie władzom portów lotniczych pokonania 

lub przynajmniej zmniejszenia wspomnianych ograniczeń. Odstępstwa te powinny być 
zatwierdzone przez Komisję. 

 
(13) Aby utrzymać skuteczną i uczciwą konkurencję w przypadku, gdy liczba agentów obsługi 

naziemnej jest ograniczona, agenci ci muszą być wybierani zgodnie z otwartą, przejrzystą 
i niedyskryminacyjną procedurą przetargową. Należy określić szczegóły takiej procedury. 

 
(14) Przy wyborze agentów obsługi naziemnej należy zasięgnąć opinii użytkowników portów 

lotniczych, ponieważ są oni szczególnie zainteresowani jakością i ceną usług obsługi 
naziemnej. 

 
(15) Niezbędne jest zatem zorganizowanie przedstawicielstwa użytkowników portu lotniczego 

i konsultacji z nimi, w szczególności przy wyborze upoważnionych agentów obsługi 
naziemnej. 
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(16) W kontekście wyboru agentów obsługi naziemnej w porcie lotniczym w pewnych 
okolicznościach i szczególnych warunkach powinna istnieć możliwość rozszerzenia 
obowiązku użyteczności publicznej na inne porty lotnicze w tym samym regionie 
geograficznym danego państwa członkowskiego. 

 

(17) Niejasne pozostaje, czy państwa członkowskie mogą wymagać przejęcia personelu przy 

zmianie agenta obsługi naziemnej o ograniczonym dostępie. Przerwanie ciągłości 

zatrudnienia może mieć szkodliwy wpływ na jakość usług obsługi naziemnej. Dlatego należy 

wyjaśnić zasady przejmowania pracowników w szerszym zakresie, niż wynikałoby ze 

stosowania dyrektywy 2001/23/WE w sprawie przejmowania przedsiębiorstw 

umożliwiającym państwom członkowskim zapewnienie właściwych warunków zatrudnienia 

i pracy. 

 

(18) Aby zapewnić prawidłowe i sprawne funkcjonowanie transportu lotniczego w portach 

lotniczych, zagwarantować bezpieczeństwo i ochronę na terenie portów lotniczych, ochronę 

środowiska oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i zasadami socjalnymi, świadczenie 

usług obsługi naziemnej powinno podlegać udzieleniu odpowiedniej zgody. Biorąc pod 

uwagę, że w większości państw członkowskich istnieją obecnie systemy udzielania zgody na 

świadczenie usług obsługi naziemnej, ale znacząco się między sobą różnią, należy 

wprowadzić ujednolicony system udzielania zgody. 

 

(19) Aby zagwarantować, że wszyscy agenci i użytkownicy portów lotniczych wykonujący własną 

obsługę naziemną mają wystarczającą solidność ekonomiczną, dobrą renomę, wystarczający 

zakres ubezpieczeń oraz odpowiednią wiedzę na temat obsługi naziemnej i środowiska portu 

lotniczego, oraz aby zapewnić równe szanse, zgodę należy wydawać pod warunkiem 

spełnienia minimalnych wymogów. 

 

(20) Swobodny dostęp do scentralizowanej infrastruktury portu lotniczego oraz jednoznaczne 

ramy prawne do celów definiowania scentralizowanej infrastruktury są niezbędne do 

skutecznego świadczenia usług obsługi naziemnej. Powinna jednak istnieć możliwość 

pobierania opłat z tytułu scentralizowanej infrastruktury. 

 

(21) Opłaty powinny być niedyskryminujące, a obliczenia przejrzyste. Opłaty nie powinny 

przekraczać kwot niezbędnych do pokrycia kosztów udostępniania scentralizowanej 

infrastruktury włącznie z odpowiednią stopą zwrotu z aktywów. 
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(22) Zarządzający portem lotniczym lub inny podmiot zarządzający scentralizowaną infrastrukturą 

danego portu lotniczego powinien regularnie zasięgać opinii użytkowników portu lotniczego 

w sprawie zdefiniowania infrastruktury i poziomu opłat. 

 

(23) Zarządzający portem lotniczym może również sam świadczyć usługi obsługi naziemnej. 

Ponieważ jednocześnie, poprzez swoje decyzje, zarządzający portem lotniczym może 

wywierać znaczący wpływ na konkurencję między agentami obsługi naziemnej, porty 

lotnicze powinny być zobowiązane do utrzymywania swoich usług obsługi naziemnej 

w ramach podmiotu stanowiącego oddzielny podmiot prawny w stosunku do podmiotu 

odpowiedzialnego za zarządzanie infrastrukturą. 

 

(24) Aby umożliwić portom lotniczym wypełnianie ich funkcji w zakresie zarządzania 

infrastrukturą, zagwarantować bezpieczeństwo i ochronę na terenie portów lotniczych oraz 

zapewnić odporność usług obsługi naziemnej także w sytuacjach kryzysowych, zarządzający 

portem lotniczym powinien być odpowiedzialny za odpowiednią koordynację czynności 

w zakresie obsługi naziemnej w porcie lotniczym. Zarządzający portem lotniczym powinien 

składać sprawozdania dotyczące koordynacji obsługi naziemnej w porcie lotniczym organowi 

ds. oceny skuteczności działania w ramach Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa 

Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) w celu zapewnienia skonsolidowanej optymalizacji. 

 

(25) Zarządzający portem lotniczym, organ publiczny lub inny organ sprawujący kontrolę nad 

portem lotniczym powinny również mieć uprawnienia do ustanawiania zasad niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania infrastruktury portu lotniczego. 

 

(26) Konieczne jest określenie obowiązkowych minimalnych norm jakości, jakie muszą być 

spełnione przez agentów obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych wykonujących 

własną obsługę naziemną w celu zapewnienia ogólnej jakości usług i równych szans dla 

agentów.  

 

(27) Aby usprawnić funkcjonowanie całego łańcucha transportu lotniczego i wprowadzić 

podejście „od drzwi do drzwi”, agenci obsługi naziemnej i użytkownicy portów lotniczych 

wykonujący własną obsługę naziemną powinni składać Komisji sprawozdania z wyników 

swojej działalności. 
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(28) W sektorze tak pracochłonnym jak obsługa naziemna, stały rozwój pracowników i ich 

szkolenie mają duży wpływ na jakość usług. Należy zatem ustanowić minimalne wymogi 

w zakresie szkoleń, aby zapewnić odpowiednią jakość działań pod względem niezawodności, 

odporności, bezpieczeństwa i ochrony oraz stworzyć równe szanse dla agentów. 

 

(29) Podwykonawstwo zwiększa elastyczność agentów obsługi naziemnej. Niemniej jednak 

podwykonawstwo i podwykonawstwo kaskadowe mogą również prowadzić do ograniczeń 

przepustowości i wpływać negatywnie na bezpieczeństwo i ochronę. Dlatego należy 

ograniczyć podwykonawstwo i wyjaśnić zasady je regulujące.  

 

(30) Prawa określone w niniejszym rozporządzeniu należy stosować do agentów obsługi 

naziemnej z państw trzecich oraz użytkowników portów lotniczych z państw trzecich 

wykonujących własną obsługę naziemną jedynie pod warunkiem ścisłej wzajemności. 

W przypadku niezachowania takiej wzajemności Komisja powinna mieć możliwość 

postanowienia, że dane państwo lub państwa członkowskie powinny zawiesić te prawa 

w odniesieniu do takich agentów lub użytkowników. 

 

(31) Państwa członkowskie powinny zachować uprawnienia do zapewnienia odpowiedniego 

poziomu ochrony socjalnej dla personelu przedsiębiorstw świadczących usługi obsługi 

naziemnej. 
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(32) Aby zagwarantować, że do agentów obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych 

wykonujących własną obsługę naziemną stosuje się zharmonizowane wymogi w zakresie 

ubezpieczeń, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych 

zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do wymogów w zakresie ubezpieczeń dla agentów 

obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę 

naziemną. Aby zapewnić stosowanie ujednoliconych i właściwie zaktualizowanych 

wymogów w zakresie minimalnych norm jakości usług obsługi naziemnej oraz obowiązków 

w zakresie sprawozdawczości dotyczących agentów obsługi naziemnej i użytkowników 

portów lotniczych, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych 

zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do specyfikacji minimalnych norm jakości usług 

obsługi naziemnej oraz specyfikacji dotyczących treści i upowszechniania obowiązków 

w zakresie sprawozdawczości w odniesieniu do agentów obsługi naziemnej i użytkowników 

portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną. Szczególnie ważne jest, aby 

Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje w czasie swoich prac przygotowawczych, 

w tym na szczeblu eksperckim i z wykorzystaniem odpowiedniego komitetu sektorowego 

dialogu społecznego powołanego na podstawie decyzji 98/500/WE.  

 

(33) Przy przygotowywaniu i sporządzaniu aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić 

jednoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 

(34) Aby zapewnić jednolite warunki wdrażania niniejszego rozporządzenia, należy przekazać 

Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 

r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 

członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 5. 

 

(35) Do celów przyjmowania decyzji wykonawczych dotyczących odstępstw w zakresie 

otwierania rynku usług obsługi naziemnej dla osób trzecich oraz dla przewoźników lotniczych 

wykonujących własną obsługę naziemną należy stosować procedurę doradczą, ponieważ akty 

te mają jedynie ograniczony zakres. 

                                                 
5 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 
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(36) Procedurę doradczą należy również stosować do celów przyjmowania decyzji wykonawczych 

dotyczących rozszerzania przez państwa członkowskie obowiązku użyteczności publicznej na 

porty lotnicze na wyspach, ponieważ akty te mają jedynie ograniczony zakres stosowania. 

 

(37) Do celów przyjmowania decyzji wykonawczych dotyczących całkowitego lub częściowego 

zawieszenia prawa dostępu do rynku usług obsługi naziemnej na terytorium danego państwa 

członkowskiego dla agentów obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych z państw 

trzecich należy stosować procedurę sprawdzającą.  

 

(38) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, czyli bardziej ujednolicone stosowanie przepisów 

Unii w odniesieniu do usług obsługi naziemnej, nie może być osiągnięty w wystarczający 

sposób przez państwa członkowskie ze względu na międzynarodowy charakter transportu 

lotniczego i może tym samym być osiągnięty w większym stopniu na szczeblu unijnym, Unia 

może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie 

z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza 

poza środki niezbędne do osiągnięcia tego celu. 

 

(39) Deklaracja ministrów w sprawie portu lotniczego na Gibraltarze, uzgodniona w Kordobie 

dnia 18 września 2006 r. podczas pierwszego spotkania na szczeblu ministerialnym w ramach 

forum dialogu na temat Gibraltaru, zastąpi wspólną deklarację w sprawie portu lotniczego na 

Gibraltarze sporządzoną w Londynie dnia 2 grudnia 1987 r., a całkowite jej przestrzeganie 

będzie uznane za równoważne przestrzeganiu ustaleń deklaracji z 1987 r. 

 

(40) Należy zatem uchylić dyrektywę 96/67/WE, 

 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 
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Rozdział I – Zakres stosowania i definicje  

 

Artykuł 1 

 Zakres stosowania 

 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do każdego portu lotniczego znajdującego się na terytorium 

państwa członkowskiego, które podlega Traktatowi, i otwartego dla ruchu handlowego. 

 

Stosowanie niniejszego rozporządzenia do portu lotniczego Gibraltar pozostaje bez uszczerbku dla 

odpowiednich stanowisk prawnych Królestwa Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do sporu w zakresie zwierzchnictwa nad terytorium, na 

którym znajduje się port lotniczy. 

 

Artykuł 2  

Definicje 

 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 

 

a) „port lotniczy” oznacza obszar lądowy specjalnie przystosowany do lądowania, startu 

i manewrowania statków powietrznych, w tym urządzenia pomocnicze, które mogą być 

wykorzystywane do takich czynności ze względu na wymogi ruchu statków powietrznych 

i ich obsługi, w tym urządzenia potrzebne do obsługi lotów handlowych; 

 

aa) „sieć portów lotniczych” oznacza grupę portów lotniczych odpowiednio określonych jako 

taką przez państwo członkowskie i zarządzanych przez tego samego zarządzającego portem 

lotniczym; 

 

b) „zarządzający portem lotniczym” oznacza podmiot, który w powiązaniu z inną działalnością 

lub niezależnie od niej ma za zadanie – zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi 

i wykonawczymi lub umowami – administrowanie i zarządzanie infrastrukturą portu 

lotniczego lub sieci portów lotniczych, koordynowanie działalności różnych agentów 

w danych portach lotniczych lub w danej sieci portów lotniczych i nadzór nad tą 

działalnością; 
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c) „użytkownik portu lotniczego” oznacza osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za 

przewóz pasażerów, poczty lub ładunków drogą powietrzną do lub z danego portu lotniczego; 

 

d) „obsługa naziemna” lub „usługi obsługi naziemnej” oznaczają określone w załączniku usługi 

świadczone na rzecz użytkowników portów lotniczych w portach lotniczych; 

 

e) „własna obsługa naziemna” oznacza sytuację, w której użytkownik portu lotniczego 

bezpośrednio świadczy na własne potrzeby usługi obsługi naziemnej należące do co najmniej 

jednej kategorii i nie zawiera z osobą trzecią żadnego rodzaju umów na świadczenie takich 

usług6; 

 

– […] 

 

 – […]  

 

Do celów niniejszego rozporządzenia użytkowników portu lotniczego nie uznaje się wobec siebie 

za osoby trzecie, jeżeli:  

– jeden posiada większość udziałów w innym,  lub  

 

– pojedynczy podmiot posiada większość udziałów w każdym z nich; 

 

f) „agent obsługi naziemnej” oznacza osobę fizyczną lub prawną świadczącą na rzecz osób 

trzecich usługi obsługi naziemnej należące do co najmniej jednej kategorii; 

 

g) „scentralizowana infrastruktura” oznacza konkretne urządzenia lub obiekty w porcie 

lotniczym – w tym w stosownych przypadkach usługi niezbędne do odpowiedniego 

zarządzania takimi urządzeniami lub obiektami – które nie mogą, z przyczyn technicznych, 

środowiskowych, finansowych lub związanych z przepustowością, być podzielone ani 

powielone oraz których dostępność jest kluczowa i konieczna do świadczenia dalszych usług 

obsługi naziemnej; 

 

                                                 
6 Zostanie zredagowany motyw precyzujący relację między własną obsługą naziemną a 

wspólną obsługą połączeń, umowami franszyzy i sojuszami.  
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ga) „urządzenia portu lotniczego” oznaczają wszelkie urządzenia lub obiekty wykorzystywane do 

obsługi naziemnej w porcie lotniczym, które nie należą do „scentralizowanej infrastruktury”; 

 

gb) „infrastruktura” oznacza „scentralizowaną infrastrukturę” oraz „urządzenia portu lotniczego” 

łącznie; 

 

gc) „zarządzający infrastrukturą” oznacza zarządzającego portem lotniczym lub w stosownych 

przypadkach inny podmiot, któremu powierzono zarządzanie infrastrukturą; 

 

h) „podwykonawstwo” oznacza zawarcie umowy przez agenta obsługi naziemnej w charakterze 

głównego wykonawcy z racji posiadania możliwości technicznych i organizacyjnych lub 

przez użytkownika portu lotniczego wykonującego własną obsługę naziemną z osobą trzecią 

nazwaną „podwykonawcą”, na mocy której to umowy podwykonawca jest zobowiązany do 

świadczenia usług obsługi naziemnej; 

 

i) […] 

 

j) „niezależny organ nadzorujący” oznacza organ, do którego wpływają zgłoszenia zgodnie 

z art. 11 ust. 4 dyrektywy 2009/12/WE; 

 

k) „kontrola” oznacza stosunek ustanowiony na mocy praw, umów lub wszelkich innych 

środków formalnych lub faktycznych, które oddzielnie albo wspólnie przyznają możliwość 

wywierania decydującego wpływu na agenta. 
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Rozdział II – Ogólne wymogi wstępne 

 

Artykuł 3 

Zarządzający portem lotniczym 

 

1. Jeżeli port lotniczy jest zarządzany i obsługiwany nie przez jednego zarządzającego, ale przez 

kilka oddzielnych podmiotów, to do celów niniejszego rozporządzenia każdy z tych 

podmiotów będzie uważany za część zarządzającego portem lotniczym. 

 

2. Jeżeli dla kilku portów lotniczych ustanowiony jest tylko jeden zarządzający portem 

lotniczym, to każdy z tych portów lotniczych jest traktowany oddzielnie do celów niniejszego 

rozporządzenia, z wyjątkiem, w stosownych sytuacjach, przypadku sieci portów lotniczych do 

celów stosowania art. 28 ust. 4. 

 

Artykuł 4  

Komitet użytkowników portu lotniczego 

 

1. W portach lotniczych, w których roczna wielkość ruchu wyniosła ponad 2 mln pasażerów lub 

50 000 ton ładunku w ciągu co najmniej trzech kolejnych lat, zarządzający portem lotniczym 

ustanawia komitet przedstawicieli użytkowników portu lotniczego lub organizacji 

reprezentujących użytkowników portu lotniczego („komitet użytkowników portu 

lotniczego”). 

 

2. Wszyscy użytkownicy portu lotniczego mają prawo do uczestniczenia w pracach komitetu 

użytkowników portu lotniczego lub, na własne życzenie, do bycia reprezentowanym w takim 

komitecie przez organizację wyznaczoną do tego celu. Jeżeli jednak użytkownicy są 

reprezentowani przez taką organizację, to nie może ona świadczyć usług obsługi naziemnej 

w danym porcie lotniczym. 

 

3. Komitet użytkowników portu lotniczego ustanawia na piśmie swój regulamin wewnętrzny, 

w tym zasady głosowania. 
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Zasady głosowania obejmują przepisy szczegółowe dotyczące sposobu uniknięcia wszelkich 

konfliktów interesów w komitecie użytkowników portu lotniczego wynikających z obecności 

użytkowników portu lotniczego, którzy świadczą usługi obsługi naziemnej w danym porcie 

lotniczym. W szczególności w przypadku zasięgania opinii komitetu użytkowników portu 

lotniczego w procedurze wyboru zgodnie z art. 8 i 9 użytkownicy portu lotniczego ubiegający 

się o zezwolenie na świadczenie co najmniej jednej usługi obsługi naziemnej na rzecz osób 

trzecich nie mają prawa głosu. 

 

4 […] 

 a) […] 

 

b) […] 

 

 5. Zarządzający portem lotniczym zapewnia obsługę sekretariatu komitetu użytkowników 

portu lotniczego, a sekretariat ten protokołuje wszystkie posiedzenia komitetu.  
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Rozdział III – Otwarcie rynku usług obsługi naziemnej 

 

SEKCJA 1 WŁASNA OBSŁUGA NAZIEMNA 

 

Artykuł 5  

Własna obsługa naziemna 

 

Wszyscy użytkownicy portów lotniczych mają prawo do wykonywania własnej obsługi naziemnej.  

 

SEKCJA 2 OBSŁUGA NAZIEMNA NA RZECZ OSÓB TRZECICH 

 

Artykuł 6 

 Obsługa naziemna na rzecz osób trzecich 

 

1. Agenci obsługi naziemnej, których siedziba znajduje się na terytorium UE, mają swobodny 

dostęp do rynku świadczenia usług obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich w każdym porcie 

lotniczym, w którym roczna wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wyniosła 

ponad 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku. 

 

2. W przypadku portów lotniczych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą 

ograniczyć liczbę agentów upoważnionych do świadczenia następujących kategorii usług 

obsługi naziemnej: 

a) obsługa bagażu; 

b) obsługa ramp; 

c) obsługa w zakresie tankowania paliwa; 

d) obsługa ładunków i poczty w zakresie obsługi fizycznej ładunku i poczty przy 

przyjmowaniu, wydawaniu lub przekazywaniu między terminalem lotniczym a statkiem 

powietrznym7. 

                                                 
7 Zostanie zredagowany motyw wyjaśniający szczególną sytuację dostawców usług „od drzwi 

do drzwi” obsługujących pocztę i ładunki.   
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2a. W przypadku portów lotniczych, w których roczna wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech 

ostatnich lat wyniosła ponad 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku, ale nie przekroczyła 5 

mln pasażerów ani 100 000 ton ładunku, państwa członkowskie nie ograniczają liczby 

agentów do mniej niż dwóch dla każdej kategorii usług obsługi naziemnej8. 

 

2b. W przypadku portów lotniczych, w których roczna wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech 

ostatnich lat wyniosła ponad 5 mln pasażerów lub 100 000 ton ładunku, państwa 

członkowskie nie ograniczają liczby agentów do mniej niż trzech dla każdej kategorii usług 

obsługi naziemnej. 

 

3. W portach lotniczych, w których liczba agentów jest ograniczona do co najmniej dwóch 

zgodnie z przepisami niniejszego artykułu lub art. 14 ust. 1 lit. a) i c), co najmniej jeden 

z upoważnionych agentów nie może być bezpośrednio ani pośrednio kontrolowany przez: 

 

a) zarządzającego portem lotniczym,  

 

b) dowolnego użytkownika portu lotniczego przewożącego więcej niż 25% pasażerów lub 

ładunków odnotowanych w porcie lotniczym w roku poprzedzającym rok, w którym 

dokonano wyboru agentów, 

 

c) podmiot kontrolujący bezpośrednio lub pośrednio lub kontrolowany przez 

zarządzającego portem lotniczym, o którym mowa w lit. a), lub innego takiego 

użytkownika, o którym mowa w lit. b). 

                                                 
8 Zostanie zredagowany motyw precyzujący, że gdy na rynku jest tylko jeden agent, nie ma 

obowiązku ogłaszania przetargu. 
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4. W przypadku gdy liczba upoważnionych agentów jest ograniczona zgodnie z ust. 2a i 2b, 

państwa członkowskie nie mogą, w odniesieniu do dowolnej kategorii usług obsługi 

naziemnej podlegającej ograniczeniu, uniemożliwiać użytkownikowi portu lotniczego, 

niezależnie od przydzielonej mu części portu lotniczego, rzeczywistego wyboru, na 

warunkach określonych w ust. 2 i 3, pomiędzy co najmniej: 

 

– dwoma agentami obsługi naziemnej lub 

 

– trzema agentami obsługi naziemnej w przypadku portów lotniczych, w których roczna 

wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wyniosła ponad 5 mln 

pasażerów lub 100 000 ton ładunku. 

 

5. Jeżeli port lotniczy osiągnie jedną z wartości progowych określonych w niniejszym artykule 

dla wielkości ruchu towarowego, nie osiągnąwszy odpowiadającej jej wartości progowej dla 

ruchu pasażerskiego, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do kategorii usług obsługi 

naziemnej i do infrastruktury zastrzeżonych wyłącznie dla ruchu pasażerskiego.  

 

 Jeżeli port lotniczy osiągnie jedną z wartości progowych określonych w niniejszym artykule 

dla wielkości ruchu pasażerskiego, nie osiągnąwszy odpowiadającej jej wartości progowej dla 

ruchu towarowego, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do kategorii usług obsługi 

naziemnej i do infrastruktury zastrzeżonych wyłącznie dla ruchu towarowego.  

 

6. Każdy port lotniczy określony w ust. 2a i 2b, którego roczna wielkość ruchu spadnie poniżej 

wartości progowych ustalonych w tych ustępach, utrzymuje otwarty rynek dla agentów 

obsługi będących osobami trzecimi, chyba że wielkość ruchu będzie niższa niż dana wartość 

progowa przez trzy kolejne lata. 

 

7. […] 
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Artykuł 7  

Wybór agentów 

 

1. Agenci upoważnieni do świadczenia usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym, w którym 

ich liczba jest ograniczona na podstawie art. 6 ust. 2 lub art. 14 ust. 1 lit. a), b) i c), są 

wybierani zgodnie z przejrzystą i niedyskryminacyjną procedurą przetargową, otwartą dla 

wszystkich zainteresowanych stron. Organizator przetargu może podzielić dane usługi obsługi 

naziemnej na podkategorie i zorganizować oddzielną procedurę przetargową dla każdej 

podkategorii. 

 

2. Organizatorem przetargu jest zarządzający portem lotniczym, pod warunkiem że nie świadczy 

podobnych usług obsługi naziemnej, nie sprawuje bezpośredniej ani pośredniej kontroli nad 

żadnym przedsiębiorstwem świadczącym takie usługi oraz nie jest zaangażowany w takie 

przedsiębiorstwo. 

 

a)  […] 

 

b)  […] 

 

2a. W przypadkach gdy przepisy ust. 2 nie mają zastosowania, organizatorem przetargu jest 

właściwy organ, niezależny od zarządzającego portem lotniczym. 

 

3. Organizator przetargu dopilnowuje, by komitet użytkowników portu lotniczego i zarządzający 

portem lotniczym mieli dostęp do streszczenia ofert składanych przez oferentów, co umożliwi 

im wydanie odpowiedniej opinii w trakcie procedury wyboru.  Organizator przetargu 

dopilnowuje, by streszczenie ofert składanych przez oferentów nie zawierało żadnych 

informacji poufnych. 

 

Komitet użytkowników portu lotniczego i zarządzający portem lotniczym, o ile nie są 

organizatorem przetargu, nie mają dostępu do ofert składanych przez oferentów na żadnym etapie 

procedury wyboru.  
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4. Po powiadomieniu Komisji i z zastrzeżeniem unijnych zasad pomocy państwa dane państwo 

członkowskie może uwzględnić w specyfikacjach przetargu obowiązek świadczenia usługi 

publicznej, który musi być spełniony przez agentów obsługi naziemnej w odniesieniu do 

portów lotniczych obsługujących regiony peryferyjne lub rozwijające się stanowiące 

terytorium danego państwa, gdzie agenci nie są skłonni świadczyć usługi obsługi naziemnej 

bez wsparcia publicznego (tj. praw wyłączności lub płatności wyrównawczych), jeżeli takie 

porty lotnicze mają kluczowe znaczenie dla dostępności danego państwa członkowskiego.  

 

5. Zaproszenie do składania ofert ogłasza się i publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

 

6. Wybór agentów przez organizatora przetargu obejmuje dwa etapy: 

 

a) procedura kwalifikacyjna w celu sprawdzenia odpowiedniości oferentów, zgodnie 

z opisem w art. 8; oraz 

 

(b) procedura udzielania zamówienia w celu wybrania upoważnionych agentów, zgodnie 

z opisem w art. 9. 

 

6a. Organizator przetargu powiadamia komitet użytkowników portu lotniczego oraz, 

w stosownym przypadku, zarządzającego portem lotniczym o decyzjach podejmowanych na 

podstawie art. 7, 8, 9 i 10.  

 

7. Jeżeli w wyniku przetargu nie wyłoniono wystarczającej liczby agentów zgodnie z art. 6 ust. 

2, organizator przetargu ogłasza nową procedurę przetargową w terminie 18 miesięcy od 

zakończenia poprzedniej procedury. Organizator przetargu może, po zasięgnięciu opinii 

komitetu użytkowników portu lotniczego, przedłużyć ten okres do maksymalnie 36 miesięcy.  
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7a. Jeżeli nieznalezienie wystarczającej liczby agentów prowadzi do tymczasowego monopolu na 

usługi obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym, państwo członkowskie w razie 

konieczności reguluje ceny tych usług obsługi naziemnej, na które wystąpił tymczasowy 

monopol, do momentu aż inny agent rozpocznie świadczenie tych usług obsługi naziemnej 

w danym porcie lotniczym. 

 

Artykuł 8  

Procedura kwalifikacyjna 

 

1. Jeżeli liczba agentów jest ograniczona zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 14 ust. 1 lit. a), b) i c), 

w ramach procedury kwalifikacyjnej organizator przetargu sprawdza, czy oferenci spełniają 

określone minimalne kryteria. Organizator przetargu ustanawia te minimalne kryteria po 

zasięgnięciu opinii komitetu użytkowników portu lotniczego i zarządzającego portem 

lotniczym, jeżeli ten ostatni nie jest organizatorem przetargu.  

 

1a. Nie zasięga się opinii użytkowników portu lotniczego, którzy ubiegają się o świadczenie 

usług obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich lub wykonują własną obsługę naziemną, 

w ramach procedury kwalifikacyjnej dotyczącej usług świadczonych przez nich samych.  

 

2. Minimalne kryteria przewidują m.in., że oferent: 

 

a) w stosownych przypadkach uzyskuje ważną zgodę wydaną zgodnie z rozdziałem IV 

dotyczącym udzielania zgody; oraz 

 

b) wykazuje zdolność do stosowania odpowiednich przepisów i zasad, w tym 

obowiązujących przepisów prawa pracy, postanowień obowiązujących układów 

zbiorowych, zasad prowadzenia działalności w porcie lotniczym oraz wymogów 

jakościowych w porcie lotniczym i zobowiązał się pisemnie do ich stosowania 9. 

                                                 
9 Zostanie zredagowany motyw precyzujący, że układy zbiorowe mające zastosowanie do 

personelu obsługi naziemnej powinny odnosić się do konkretnej działalności wykonywanej w 
danym porcie lotniczym. 
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3. Organizator przetargu sporządza ostateczną listę oferentów spełniających kryteria procedury 

kwalifikacyjnej. 

 

Artykuł 9  

Procedura udzielania zamówienia  

 

1. Jeżeli liczba agentów jest ograniczona zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 14 ust. 1 lit. a), b) i c), 

w ramach procedury udzielania zamówienia organizator przetargu wybiera agenta lub 

agentów z ostatecznej listy oferentów i udziela mu lub im zezwolenia po zasięgnięciu – 

z wykorzystaniem streszczenia ofert składanych przez oferentów – opinii komitetu 

użytkowników portu lotniczego i zarządzającego portem lotniczym, jeżeli ten ostatni nie jest 

organizatorem przetargu. Komitet użytkowników portu lotniczego lub zarządzający portem 

lotniczym mogą przeprowadzić rozmowy z kandydatami. 

 

2. Wybór agenta lub agentów, którzy mają otrzymać zezwolenie, odbywa się na podstawie 

porównania ofert składanych przez oferentów z listą kryteriów udzielania zamówienia. 

Kryteria udzielania zamówienia są właściwe, obiektywne, przejrzyste i niedyskryminujące. 

Organizator przetargu ustanawia te kryteria udzielania zamówienia po zasięgnięciu opinii 

komitetu użytkowników portu lotniczego i zarządzającego portem lotniczym, jeżeli ten ostatni 

nie jest organizatorem przetargu. 

 

3. Kryteria udzielania zamówienia przewidują m.in.: 

 

a) spójność i wiarygodność ocenianego biznesplanu na kolejne trzy lata; 

 

b) poziom jakości obsługi oceniany na podstawie reprezentatywnego harmonogramu lotów 

określonego w dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem, w stosownych 

przypadkach, efektywnego wykorzystania personelu i sprzętu, ostatniego przyjmowania 

bagażu i ładunku, czasu dostawy bagażu i ładunku oraz maksymalnego czasu postoju na 

ziemi i obsługi między rejsami (turn around time); 

 

c) adekwatność i oczekiwaną dostępność zasobów materialnych na proponowaną 

działalność i zdolność do ich utrzymania i odnowy; 
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d) adekwatność planowanych zasobów ludzkich pod kątem doświadczenia i umiejętności 

pracowników oraz adekwatność programu szkoleń; 

 

e) jakość planowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

 

f) proponowana procedura dotycząca planowania organizacyjnego działalności; 

 

g) procedury i zabezpieczenia wprowadzone w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa 

i ochrony; 

 

h) procedury i zabezpieczenia wprowadzone w celu spełnienia wymogów ochrony 

środowiska. 

 

4. Sposób względnego ważenia kryteriów udzielania zamówienia podaje się w zaproszeniu do 

składania ofert i w odpowiednich dokumentach. Do każdego kryterium udzielania 

zamówienia stosuje się zakres punktów z odpowiednim maksymalnym rozłożeniem. 

Organizator przetargu może wyznaczyć minimalną liczbę punktów, jaką wybrany oferent 

musi uzyskać w odniesieniu do określonych kryteriów udzielania zamówienia. Minimalną 

liczbę punktów ustala się w  sposób niedyskryminujący i określa wyraźnie w zaproszeniu do 

składania ofert i w odpowiednich dokumentach. Organizator przetargu nie może usuwać 

kryteriów udzielania zamówienia, dodawać nowych ani wprowadzać dalszego podziału 

kryteriów określonych pierwotnie w zaproszeniu do składania ofert. 

 

5. Zezwolenia na świadczenie usług obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym udziela się 

oferentowi, który uzyskał największą liczbę punktów i spełnił wszelkie wymogi dotyczące 

minimalnej liczby punktów w odniesieniu do określonych kryteriów zamówienia. 

 

6. Nie zasięga się opinii użytkowników portu lotniczego, którzy ubiegają się o świadczenie 

usług obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich lub wykonują własną obsługę naziemną, 

w ramach procedury udzielania zamówienia dotyczącej usług świadczonych przez nich 

samych.  

 

7. Organizator przetargu dopilnowuje, aby rozstrzygnięcie przetargu i jego uzasadnienie zostały 

udostępnione publicznie. 
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Artykuł 10 

 Okres obowiązywania wyboru i zakończenie działalności 

 

1. Jeżeli liczba agentów jest ograniczona zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 14 ust. 1 lit. a), b) i c), 

agenci obsługi naziemnej otrzymują zezwolenie na okres od minimalnie siedmiu do 

maksymalnie dziesięciu lat.  Dokładny okres obowiązywania zezwolenia dla agentów i datę 

rozpoczęcia działalności określa się wyraźnie w zaproszeniu do składania ofert. 

 

2. […] Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty początkowej określonej w zaproszeniu do składania 

ofert agent nie rozpoczął działalności i nie potrafi wskazać daty jej rozpoczęcia, organizator 

przetargu może podjąć decyzję unieważniającą zezwolenie. W takim przypadku państwa 

członkowskie mogą nałożyć kary finansowe na danego agenta, oraz mogą udzielić zezwolenia 

agentowi, który jako drugi uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z art. 9 ust. 5. 

 

3. Organizator przetargu przewiduje zakończenie okresu obowiązywania zezwolenia 

i dopilnowuje, aby agent wybrany w wyniku nowego zaproszenia do składania ofert był 

upoważniony do rozpoczęcia swojej działalności w dniu następującym po ostatnim dniu 

obowiązywania zezwolenia poprzednio wybranego agenta lub wybranych agentów.  

 

4. Jeżeli agent obsługi naziemnej przestanie wykonywać swoją działalność przed końcem okresu 

obowiązywania zezwolenia, to agenta zastępuje się zgodnie z procedurą wyboru określoną 

w art. 7, 8, 9 i w niniejszym artykule. Agent kończący działalność powiadamia właściwego 

organizatora przetargu o zamiarze zaprzestania działalności na co najmniej sześć miesięcy 

przed opuszczeniem portu lotniczego. Państwo członkowskie może nałożyć kary finansowe 

na danego agenta, jeżeli nie powiadomi on organizatora przetargu z co najmniej 

sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, chyba że potrafi wykazać działanie siły wyższej. 
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5. Jeżeli agent przestanie wykonywać swoją działalność przed końcem okresu obowiązywania 

zezwolenia i przed opuszczeniem portu lotniczego nie pozostawi organizatorowi przetargu 

wystarczającej ilości czasu na wybranie nowego agenta, co będzie skutkować tymczasowym 

monopolem lub duopolem na niektóre usługi obsługi naziemnej w tym porcie lotniczym, to 

państwo członkowskie może udzielić agentowi obsługi naziemnej zezwolenia na ograniczony 

czas nieprzekraczający dwunastu miesięcy do świadczenia usług obsługi naziemnej w tym 

porcie lotniczym, bez stosowania procedury wyboru określonej w art. 7, 8, 9 i w niniejszym 

artykule. 

 

5a. Jeżeli państwo członkowskie nie zdoła znaleźć agenta obsługi naziemnej na taki ograniczony 

okres, państwo członkowskie w razie konieczności reguluje ceny tych usług obsługi 

naziemnej, na które występuje tymczasowy monopol, dopóki nowy agent nie zacznie 

świadczyć takich usług obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym. 

 

6. […] 

 

7. […] 

 

Artykuł 11  

Zarządzający portem lotniczym jako agent obsługi naziemnej 

 

1. Jeżeli liczba agentów obsługi naziemnej jest ograniczona zgodnie z art. 6 ust. 2, to 

zarządzający portem lotniczym może sam świadczyć usługi obsługi naziemnej bez stosowania 

procedury wyboru określonej w art. 7–10. Podobnie, może on bez stosowania tej procedury 

upoważnić przedsiębiorstwo do świadczenia usług obsługi naziemnej w danym porcie 

lotniczym, jeżeli: 

 

a) bezpośrednio lub pośrednio kontroluje takie przedsiębiorstwo;  

 

b) jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez takie przedsiębiorstwo. 
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2. Jeżeli zarządzający portem lotniczym świadczący usługi obsługi naziemnej zgodnie z ust. 1 

przestanie spełniać warunki określone w ust. 1, to taki agent może nadal świadczyć usługi 

obsługi naziemnej przez okres pięciu lat bez konieczności stosowania procedury wyboru 

określonej w art. 7–10. Na koniec tego pięcioletniego okresu agent powiadamia 

odpowiedniego organizatora przetargu na co najmniej sześć miesięcy przed upływem tego 

pięcioletniego okresu. Państwo członkowskie może nałożyć kary finansowe na danego 

agenta, jeżeli nie powiadomi on organizatora przetargu z co najmniej sześciomiesięcznym 

wyprzedzeniem. Kary finansowe nie są nakładane, jeżeli agent może wykazać działanie siły 

wyższej. Jeżeli agent zaprzestanie działalności przed końcem pięcioletniego okresu, stosuje 

się przepisy art. 10 ust. 4 i 5. 

 

Artykuł 12 

Zabezpieczenie praw pracowników w przypadku transferu personelu do świadczenia usług 

podlegających ograniczeniom dostępu do rynku 

 

1. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się tylko do usług obsługi naziemnej, dla których dane 

państwo członkowskie ograniczyło liczbę agentów zgodnie z art. 6 lub art. 14. Przepisy te są 

bez uszczerbku dla przepisów art. 40 i nie mają zastosowania, gdy ma zastosowanie 

dyrektywa 2001/23/WE. 

 

1a. Państwa członkowskie mogą powierzyć partnerom społecznym odpowiedniego szczebla 

określenie w drodze wynegocjowanej umowy praktycznych ustaleń dotyczących wykonania 

przepisów niniejszego artykułu. 

 

2. Jeżeli w wyniku procedury wyboru określonej w art. 7–10 agent obsługi naziemnej, o których 

mowa w ust. 1, traci swoje zezwolenie na świadczenie takich usług, państwa członkowskie 

mogą nałożyć na agenta lub agentów obsługi naziemnej, którzy przejmują świadczenie takich 

usług, obowiązek nadania pracownikom zatrudnionym uprzednio do świadczenia takich usług 

takich samych praw, jakie by im przysługiwały, gdyby nastąpiło przejęcie w rozumieniu 

dyrektywy Rady 2001/23/WE. 
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3. Państwa członkowskie ograniczają wymóg określony w ust. 2 do pracowników poprzedniego 

agenta, którzy są zaangażowani w świadczenie usług, w odniesieniu do których poprzedni 

agent utracił zezwolenie. 

 

4. Państwa członkowskie ograniczają wymóg określony w ust. 2 w taki sposób, aby był 

proporcjonalny do wielkości działalności faktycznie przeniesionej na innego agenta lub 

innych agentów. 

 

5. Jeżeli państwo członkowskie nakłada wymóg, o którym mowa w ust. 2, dokumentacja 

przetargowa dotycząca procedury wyboru określonej w art. 7–10 zawiera listę 

przedmiotowych pracowników i odpowiednie dane dotyczące praw umownych pracowników 

i warunków, na jakich pracowników uznaje się za związanych z przedmiotowymi usługami. 

 

6. Jeżeli agent obsługi naziemnej zaprzestaje świadczenia na rzecz użytkownika portu 

lotniczego usług obsługi naziemnej stanowiących istotną część operacji obsługi naziemnej 

danego agenta w przypadkach nieobjętych przepisami ust. 2 lub jeżeli użytkownik portu 

lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną podejmuje decyzję o zaprzestaniu 

wykonywania własnej obsługi naziemnej, państwa członkowskie mogą nałożyć na agenta lub 

agentów obsługi naziemnej lub użytkownika portu lotniczego wykonującego własną obsługę 

naziemną, którzy następnie świadczą takie usługi obsługi naziemnej, wymóg 

zagwarantowania pracownikom, którzy zostali wcześniej zatrudnieni do świadczenia takich 

usług, praw, które przysługiwałyby im, gdyby doszło do przejęcia w rozumieniu dyrektywy 

Rady 2001/23/WE. 

 

7. Państwa członkowskie ograniczają wymóg określony w ust. 6 do pracowników poprzedniego 

agenta zaangażowanych w świadczenie usług obsługi naziemnej, których świadczenia 

zaprzestał poprzedni agent. 

 

8. Państwa członkowskie ograniczają wymóg określony w ust. 6 do pracowników użytkownika 

portu lotniczego wykonującego własną obsługę naziemną zaangażowanych w świadczenie 

usług obsługi naziemnej, których świadczenia zaprzestał użytkownik portu lotniczego 

wykonujący własną obsługę naziemną.
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9. Państwa członkowskie ograniczają wymóg określony w art. 6, tak aby był on 

proporcjonalny do wielkości działalności przekazanej innemu agentowi lub użytkownikowi 

portu lotniczego wykonującemu własną obsługę naziemną.  

 

10. […] 

 

11. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich środkach podejmowanych zgodnie 

z niniejszym artykułem. 

Artykuł 13  

Porty lotnicze na wyspach 

 

W odniesieniu do wyboru agentów obsługi naziemnej w porcie lotniczym zgodnie z art. 7–10, 

państwo członkowskie może uwzględnić w specyfikacjach przetargu obowiązek świadczenia usługi 

publicznej, który musi być spełniony przez inne porty lotnicze w tym państwie członkowskim, pod 

warunkiem że: 

 

a) te porty lotnicze są usytuowane na wyspach położonych w tym samym regionie 

geograficznym; 

 

b) roczna wielkość ruchu w każdym z tych portów lotniczych jest nie mniejsza niż 100 000 

pasażerów; oraz 

 

c) takie uwzględnienie zostało zatwierdzone przez Komisję.  

 

Decyzja o zatwierdzeniu uwzględnienia stanowi akt wykonawczy przyjmowany zgodnie 

z procedurą doradczą, o której mowa w art. 43 ust. 2. Przepisy niniejszego artykułu nie naruszają 

unijnych zasad pomocy państwa. 
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Sekcja 3 Odstępstwa dotyczące własnej obsługi naziemnej i obsługi naziemnej 

wykonywanej przez osoby trzecie 

 

Artykuł 14 

 Odstępstwa 

 

1. Jeżeli szczególne ograniczenia dostępności powierzchni lub przepustowości w porcie 

lotniczym, wynikające w szczególności z zatłoczenia i wskaźnika wykorzystania powierzchni, 

uniemożliwiają otwarcie rynku lub wprowadzenie własnej obsługi naziemnej w stopniu 

przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, zainteresowane państwo członkowskie może 

podjąć decyzję o: 

 

a) ograniczeniu do nie mniej niż dwóch liczby agentów obsługi naziemnej należących do 

co najmniej jednej kategorii, innej niż kategorie określone w art. 6 ust. 2 w całym porcie 

lotniczym lub w jego części; w tym wypadku stosuje się przepisy art. 6 ust. 3; 

 

b) zastrzeżeniu dla jednego agenta obsługi naziemnej co najmniej jednej kategorii 

określonej w art. 6 ust. 2 w przypadku portów lotniczych, których roczna wielkość 

ruchu wynosi ponad 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku; 

 

c) ograniczeniu do jednego lub dwóch liczby agentów obsługi naziemnej należących do co 

najmniej jednej kategorii określonych w art. 6 ust. 2 w przypadku portów lotniczych, 

których roczna wielkość ruchu wynosi ponad 5 mln pasażerów lub 100 000 ton ładunku 

rocznie, przy czym w przypadku ograniczenia do dwóch agentów stosuje się przepisy 

art. 6 ust. 3;  

 

d) zastrzeżeniu własnej obsługi naziemnej, o której mowa w art. 5, dla ograniczonej liczby 

użytkowników portu lotniczego, pod warunkiem że użytkownicy ci zostali wybrani na 

podstawie właściwych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów. 
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2. Wszystkie odstępstwa na mocy ust. 1: 

 

a) określają kategorię lub kategorie usług obsługi naziemnej, dla których obowiązuje 

odstępstwo, oraz konkretne ograniczenia w dostępności powierzchni lub 

przepustowości, które je uzasadniają; 

 

b) zawierają plan odpowiednich środków mających na celu usunięcie tych ograniczeń, 

w tym orientacyjny termin ich usunięcia. 

 

3. Odstępstwa: 

 

a) nie zakłócają konkurencji między agentami obsługi naziemnej lub użytkownikami portu 

lotniczego wykonującymi własną obsługę naziemną; 

 

b) nie mają większego zakresu, niż jest to niezbędne. 

 

4. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich odstępstwach, jakich zamierzają 

udzielić na podstawie ust. 1, oraz o powodach je uzasadniających, na co najmniej sześć 

miesięcy przed ich wejściem w życie. 

 

5. Po otrzymaniu powiadomienia Komisja publikuje streszczenie zgłoszonych decyzji 

o odstępstwach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zwraca się z prośbą do 

zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag. 

 

6. Komisja dokładnie bada decyzje o odstępstwach zgłoszone przez państwa członkowskie. 

W tym celu Komisja prowadzi szczegółową analizę sytuacji oraz badanie właściwych 

środków zgłoszonych przez państwo członkowskie pod kątem stwierdzenia istnienia 

domniemanych ograniczeń oraz niemożliwości otwarcia rynku lub wprowadzenia własnej 

obsługi naziemnej w stopniu przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu. 
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7. Po zbadaniu sytuacji i po konsultacji z zainteresowanym państwem członkowskim Komisja 

może zatwierdzić lub zakwestionować decyzję państwa członkowskiego, jeśli uzna, że nie 

zaistniały zgłoszone ograniczenia lub nie są one na tyle poważne, aby uzasadniało to 

wprowadzenie odstępstw. Po konsultacji z zainteresowanym państwem członkowskim 

Komisja może także zażądać od zainteresowanego państwa członkowskiego zmiany zakresu 

odstępstwa lub ograniczenia go do tych części portu lotniczego, w których stwierdzono 

istnienie zgłaszanych ograniczeń. 

 

8. Komisja podejmuje decyzję nie później niż w terminie sześciu miesięcy po otrzymaniu 

kompletnego powiadomienia od państwa członkowskiego i publikuje ją w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

9. Decyzje wykonawcze, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego artykułu, przyjmuje się 

zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 43 ust. 2. 

 

10. Okres obowiązywania odstępstw przyznanych przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1 

nie może przekraczać trzech lat, z wyjątkiem odstępstw przyznanych na podstawie ust. 1 lit. 

b) i c). Nie później niż na sześć miesięcy przed końcem tego okresu państwo członkowskie 

podejmuje nową decyzję w sprawie każdego wniosku o odstępstwo, co również podlega 

przepisom niniejszego artykułu. 

 

11. Okres obowiązywania odstępstw przyznanych przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1 

lit. b) i c) nie może przekraczać dwóch lat. Państwo członkowskie może jednak, biorąc pod 

uwagę kwestie, o których mowa w ust. 1, złożyć wniosek o jednorazowe przedłużenie takiego 

okresu o dwa lata. Komisja podejmuje decyzję odnośnie do takiego wniosku. Decyzję 

wykonawczą przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 43 ust. 2. 
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Artykuł 15 

Konsultacje z agentami obsługi naziemnej i z użytkownikami portu lotniczego 

 

Zarządzający portem lotniczym organizuje procedurę konsultacji w sprawie stosowania niniejszego 

rozporządzenia, w której to procedurze uczestniczy on sam, komitet użytkowników portu 

lotniczego i przedsiębiorstwa świadczące usługi obsługi naziemnej. Konsultacje dotyczą, między 

innymi, jakości usług i ceny tych usług obsługi naziemnej, które  objęto odstępstwem zgodnie z art. 

14 ust. 1 lit. b) i c), a także organizacji świadczenia takich usług. Posiedzenie konsultacyjne odbywa 

się co najmniej raz w roku. Zarządzający portem lotniczym sporządza protokół takiego posiedzenia 

i wysyła go Komisji na jej wniosek. 

 

Rozdział IV –  Udzielanie zgody  

 

Artykuł  16  

Udzielanie zgody w państwach członkowskich UE 

 

 

W przypadku portów lotniczych, w których roczna wielkość ruchu wyniosła ponad 2 mln 

pasażerów lub 50 000 ton ładunku w ciągu co najmniej trzech kolejnych lat, państwa członkowskie 

mogą uzależnić świadczenia usług obsługi naziemnej przez agenta obsługi naziemnej lub 

użytkownika wykonującego własną obsługę naziemną od uzyskania przez nich zgody właściwego 

organu („organu zatwierdzającego”), niezależnego od zarządzającego portem lotniczym.  

[…] 

[…]  
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Artykuł 17  

Kryteria uzyskania zgody 

 

1. Jeżeli państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, dowolny organ 

zatwierdzający, wydaje zgodę, kryteria uzyskania zgody muszą odnosić się do 

następujących aspektów:  

a)  […] 

aa) spełnienie wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub oczekiwane 

spełnienie tych wymogów, oraz przestrzeganie krajowych przepisów państwa 

członkowskiego, w którym działa, w zakresie: 

 

– zabezpieczenia społecznego; 

 

– ochrony środowiska; oraz 

 

– bezpieczeństwa i ochrony portów lotniczych, w tym bezpieczeństwa i ochrony 

urządzeń, statków powietrznych, sprzętu i osób; 

 

b)  […] 

 

c) spełnienie warunków finansowych, w tym nieznajdowanie się w stanie 

niewypłacalności i niestanowienie przedmiotu postępowania upadłościowego lub 

innego postępowania tego rodzaju, co należy udowodnić, przedkładając w stosownych 

przypadkach zbadane sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata finansowe, a także 

prowadzi działalność w sposób ciągły, co należy udowodnić, przedstawiając biznesplan 

dotyczący co najmniej pierwszych dwóch lat działalności;   

 

d) dobra reputacja, w tym wykazanie opłacenia podatków i składek na ubezpieczenie 

społeczne za ostatni rok w państwach członkowskich, w których oferent prowadzi 

działalność, lub, w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo z państwa trzeciego nie 

prowadzi działalności na terenie Unii – w kraju pochodzenia; 
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e) polityka kadrowa, która gwarantuje, że jego obecni i przyszli pracownicy przeszli 

szkolenia i mają doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania działalności 

będącej przedmiotem wniosku o udzielenie zgody. 

 

f)  […] 

g)  […] 

 

[Art. 18–24 skreślone] 

 

 

Artykuł 25  

Procedura udzielania zgody 

 

1. Procedura uzyskiwania zgody jest przejrzysta i niedyskryminacyjna i nie może w praktyce 

ograniczać dostępu do rynku lub swobody w wykonywaniu własnej obsługi naziemnej do 

poziomu niższego niż określony w niniejszym rozporządzeniu. 

 

1a. Organ zatwierdzający podejmuje decyzję w sprawie wniosku jak najszybciej, jednak nie 

później niż po upływie dwóch miesięcy od daty otrzymania wszystkich niezbędnych 

informacji, uwzględniając wszystkie dostępne materiały dowodowe. O decyzji organu 

zatwierdzającego informuje się wnioskodawcę oraz organy zatwierdzające w pozostałych 

państwach członkowskich. W decyzji odmownej wskazuje się powody jej podjęcia. 

 

2. […] 

 

3. Informacja o procedurach i lista wydanych zgód są udostępniane publicznie przez organ 

zatwierdzający. 

 

[Art. 26 skreślony] 
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Rozdział V – Obowiązki zarządzających infrastrukturą 

 

Artykuł 27 

Dostęp do infrastruktury 

 

1. Agenci obsługi naziemnej i użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę 

naziemną mają swobodny dostęp do infrastruktury w zakresie niezbędnym do umożliwienia 

prowadzenia działalności. Zarządzający infrastrukturą może uzależnić ten dostęp od 

spełnienia warunków, które są właściwe, obiektywne, przejrzyste i niedyskryminujące. 

 

2. Powierzchnię dostępną do celów obsługi naziemnej w porcie lotniczym dzieli się pomiędzy 

poszczególnych agentów obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących 

własną obsługę naziemną, z uwzględnieniem nowych podmiotów, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez nich swoich praw i umożliwienia skutecznej i uczciwej konkurencji, na 

podstawie właściwych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących zasad 

i kryteriów. 

 

Artykuł 27a 

 Scentralizowana infrastruktura 

 

1. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się tylko do portów lotniczych, w których roczna 

wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wyniosła ponad 2 mln pasażerów lub 

50 000 ton ładunku. 

 

2. [przeniesiono do ust. 9] 

 

3. Zarządzanie scentralizowaną infrastrukturą może być zastrzeżone dla zarządzającego 

infrastrukturą, który może zobowiązać do korzystania z niej agentów obsługi naziemnej 

i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną. Zarządzanie 

scentralizowaną infrastrukturą przebiega w sposób przejrzysty, obiektywny 

i niedyskryminujący. 
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4. Zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, organ publiczny lub inny 

organ kontrolujący zarządzającego portem lotniczym podejmują, w sposób obiektywny i po 

zasięgnięciu opinii komitetu użytkowników portu lotniczego i przedsiębiorstw świadczących 

usługi obsługi naziemnej w danym porcie lotniczym, decyzję dotyczącą infrastruktury, która 

ma zostać scentralizowana.  

 

 Zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, organ publiczny lub inny 

organ kontrolujący zarządzającego portem lotniczym dopilnowują, aby wszelka infrastruktura 

objęta definicją „scentralizowanej infrastruktury ” była za taką uznana i aby w odniesieniu do 

scentralizowanej infrastruktury spełniono wymogi określone w niniejszym rozdziale. 

 

5. Jeżeli komitet użytkowników portu lotniczego przyjmuje opinię, w której nie zgadza się 

z decyzją zarządzającego portem lotniczym w sprawie centralizacji lub jej braku, może 

zwrócić się do niezależnego organu nadzorującego lub innego właściwego organu 

zainteresowanego państwa członkowskiego, które są niezależne od zarządzającego portem 

lotniczym („niezależnego organu”) o podjęcie decyzji, czy dana infrastruktura powinna być 

scentralizowana i w jakim zakresie. 

 

6. [przeniesiono do art. 27] 

 

7. [przeniesiono do art. 27] 

 

8. Jeżeli decyzja w sprawie zakresu scentralizowanej infrastruktury zostaje przedstawiona 

niezależnemu organowi zgodnie z ust. 5 niniejszego artykułu, nie staje się skuteczna, dopóki 

niezależny organ nie przeanalizuje tej kwestii. Niezależny organ w terminie czterech tygodni 

od przedstawienia mu danej kwestii podejmuje tymczasową decyzję o ważności zakresu 

scentralizowanej infrastruktury, chyba że ostateczna decyzja może zostać podjęta w tym 

samym terminie. Aby podjąć decyzje, niezależny organ lub inny właściwy organ analizuje 

uzasadnienia przedstawione przez strony w odniesieniu do zakresu scentralizowanej 

infrastruktury. 
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9. W przypadku gdy korzystanie ze scentralizowanej infrastruktury podlega opłacie za obsługę 

naziemną, o czym mowa w art. 28, zarządzający portem lotniczym udostępnia publicznie 

wykaz scentralizowanej infrastruktury w danym porcie lotniczym. Jeżeli zarządzanie 

scentralizowaną infrastrukturą jest zadaniem innego organu, organ ten przekazuje do 

publikacji wykaz scentralizowanej infrastruktury zarządzającemu portem lotniczym.  

 

Artykuł 28  

Opłaty za obsługę naziemną związane z korzystaniem z infrastruktury 

 

1. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się tylko do portów lotniczych, w których roczna 

wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat wyniosła ponad 2 mln pasażerów lub 

50 000 ton ładunku. 

 

2. Jeżeli korzystanie z infrastruktury podlega opłacie za obsługę naziemną, zarządzający 

infrastrukturą dopilnowuje, aby wysokość opłaty za obsługę naziemną została określona na 

podstawie właściwych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów.  

 

3. Zarządzający infrastrukturą jest uprawniony do odzyskania kosztów i odpowiedniego zwrotu 

z aktywów z pobieranych opłat za obsługę naziemną. Opłaty za obsługę naziemną stanowią 

wynagrodzenie za usługę. 

 

4. Wszelkie opłaty za obsługę naziemną, o których mowa w ust. 2, ustala się na poziomie 

poszczególnych portów lotniczych po zasięgnięciu opinii komitetu użytkowników portu 

lotniczego lub użytkowników portu lotniczego, przedstawicieli lub stowarzyszeń, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2009/12, i przedsiębiorstw świadczących usługi obsługi 

naziemnej w danym porcie lotniczym. W przypadku sieci portów lotniczych państwa 

członkowskie mogą zezwolić zarządzającemu siecią na wprowadzenie wspólnego 

i przejrzystego systemu opłat obejmującego infrastrukturę w portach lotniczych należących 

do danej sieci. 
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4a. Zarządzający infrastrukturą co najmniej raz w roku lub zgodnie z ustaleniami dokonanymi 

w toku ostatnich konsultacji, przedstawia komitetowi użytkowników portu lotniczego lub 

użytkownikom portu lotniczego, przedstawicielom lub stowarzyszeniom, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2009/12, i przedsiębiorstwom świadczącym usługi obsługi 

naziemnej w danym porcie lotniczym informacje na temat elementów stanowiących podstawę 

ustalenia opłat za obsługę naziemną. Informacje te zawierają co najmniej: 

 

a) wykaz różnych usług i infrastruktury udostępnianej w zamian za opłaty za obsługę 

naziemną; 

 

b) metodę ustalania opłat za obsługę naziemną; 

 

c) ogólną strukturę kosztów w odniesieniu do obiektów i usług, których dotyczą opłaty za 

obsługę naziemną; 

 

d) przychód z poszczególnych opłat za obsługę naziemną, całkowity koszt usług, który 

pokrywa się z tych opłat; 

 

e) informacje o wszelkim finansowaniu ze środków publicznych w odniesieniu do 

obiektów i usług, których dotyczą opłaty; 

 

ee) prognozy sytuacji danego portu lotniczego w odniesieniu do opłat za obsługę naziemną, 

wzrostu natężenia ruchu i planowanych inwestycji w infrastrukturę; 

 

ef) informacje o faktycznym wykorzystywaniu infrastruktury w danym okresie; oraz 

 

f) informacje o prognozowanych skutkach proponowanych dużych inwestycji dla 

przepustowości portu lotniczego. 
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4b. Jeżeli zostało zawarte wieloletnie porozumienie między zarządzającym portem lotniczym 

 a zarządzającym infrastrukturą, konsultacje odbywają się zgodnie z postanowieniami 

 takiego porozumienia. Państwa członkowskie zachowują prawo do wystąpienia o częstsze 

 konsultacje.  

 

4c. Z zastrzeżeniem przepisów krajowych, informacje przekazywane na podstawie ust. 4a uważa 

się za poufne lub mające szczególne znaczenie ekonomiczne i w związku z tym traktuje się je 

w odpowiedni sposób. W przypadku gdy zarządzający infrastrukturą jest notowany na 

giełdzie, w szczególności przestrzegane są przepisy dotyczące obrotu giełdowego.  

 

5. Zarządzający portem lotniczym publikuje wysokość opłat za obsługę naziemną, w tym 

szczegółowy wykaz świadczonych usług.  Jeżeli zarządzanie infrastrukturą jest zadaniem 

innego organu, organ ten przekazuje zarządzającemu portem lotniczym do publikacji 

informację o wysokości opłat za obsługę naziemną, w tym szczegółowy wykaz świadczonych 

usług.  

 

6. Jeżeli komitet użytkowników portu lotniczego lub użytkownicy portu lotniczego, 

przedstawiciele lub stowarzyszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2009/12, nie 

zgadzają się na wysokość opłat za obsługę naziemną ustaloną przez zarządzającego 

infrastrukturą, mogą zwrócić się do niezależnego organu nadzorującego zainteresowanego 

państwa członkowskiego o decyzję w sprawie wysokości opłat za obsługę naziemną.  

 

7. Jeżeli decyzja w sprawie wysokości opłat za obsługę naziemną zostaje przedstawiona 

niezależnemu organowi nadzorującemu zgodnie z ust. 6 niniejszego artykułu, nie wchodzi 

ona w życie, dopóki niezależny organ nadzorujący nie przeanalizuje tej kwestii. Niezależny 

organ nadzorujący w terminie czterech tygodni od przedstawienia mu kwestii podejmuje 

tymczasową decyzję o ważności wysokości opłat za obsługę naziemną, chyba że ostateczna 

decyzja może zostać podjęta w tym samym terminie. Aby podjąć decyzję, niezależny organ 

nadzorujący analizuje uzasadnienia przedstawione przez strony w odniesieniu do wysokości 

opłat za obsługę naziemną. 
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8. Państwo członkowskie może podjąć decyzję o niestosowaniu przepisów ust. 6 i 7 

w odniesieniu do zmian wysokości lub struktury opłat za obsługę naziemną w portach 

lotniczych objętych obowiązkową procedurą przewidzianą w prawie krajowym, zgodnie 

z którą opłaty za obsługę naziemną lub ich maksymalną wysokość ustala lub zatwierdza 

niezależny organ nadzorujący. Procedury, warunki i kryteria stosowane do celów niniejszego 

ustępu przez państwo członkowskie są właściwe, obiektywne, niedyskryminujące 

i przejrzyste. 

 

Artykuł 28a 

Decyzje w sprawie scentralizowanej infrastruktury i wysokości opłat za obsługę naziemną 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają podjęcie – w odniesieniu do sporów, o których mowa 

w art. 27a ust. 5 i ust. 8 oraz w art. 28 ust. 6 i 7  – środków mających na celu: 

a) ustanowienie procedury rozwiązywania sporów między zaangażowanymi stronami; 

 

b) określenie warunków, na jakich można zażądać rozstrzygnięcia sporu przez niezależny 

organ nadzorujący lub inny właściwy organ. Organ ten może w szczególności odrzucić 

skargi, które uważa za nienależycie uzasadnione lub nieodpowiednio udokumentowane; 

oraz 

 

c) określenie kryteriów, na podstawie których spory będą rozpatrywane w celu ich 

rozstrzygnięcia. 

 

2. Bez uszczerbku dla art. 27a ust. 8 i art. 28 ust. 7 niezależny organ nadzorujący lub właściwy 

organ wydaje ostateczną decyzję jak najszybciej, a w każdym przypadku w terminie czterech 

miesięcy od przedstawienia mu sprawy. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych 

przypadkach termin ten może zostać wydłużony o dwa miesiące. Decyzje niezależnego 

organu nadzorującego lub właściwego organu są wiążące, bez uszczerbku dla kontroli 

parlamentarnej lub sądowej, zgodnie z procedurą mającą zastosowanie w państwach 

członkowskich. 
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Artykuł 29  

Rozdział rachunkowości 

 

1. W przypadku portów lotniczych, w których roczna wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech 

ostatnich lat wynosiła ponad 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku, zarządzający 

infrastrukturą – jeżeli świadczy usługi obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich – prowadzi 

rachunkowość w zakresie obsługi naziemnej oddzielną od rachunkowości w zakresie innej 

działalności. Rozdział rachunkowości oznacza prowadzenie oddzielnych bilansów oraz 

rachunków zysków i strat.  

 

2. […] 

 

3. Podmioty świadczące usługi obsługi naziemnej, o których mowa w ust. 1, nie mogą 

otrzymywać finansowego subsydiowania skrośnego z działalności lotniczej związanej 

z zarządzaniem infrastrukturą portu lotniczego lub z  działalności lotniczej związanej 

z zarządzaniem scentralizowaną infrastrukturą, co umożliwiłoby im obniżenie opłat, które 

pobierają za świadczenie usług obsługi naziemnej na rzecz osób trzecich.  

 

4. Do celów niniejszego artykułu „działalność lotnicza” zarządzającego portem lotniczym 

oznacza wszelką działalność wykonywaną przez zarządzającego portem lotniczym w jego 

porcie lotniczym, która jest związana ze świadczeniem usług lub udostępnianiem 

infrastruktury na rzecz użytkowników portu lotniczego, agentów obsługi naziemnej w ramach 

ich działalności w transporcie lotniczym lub pasażerów lotniczych korzystających z portu 

lotniczego, np. pobieranie opłat lotniskowych, przydzielanie infrastruktury i urządzeń, środki 

zapewniające bezpieczeństwo i ochronę w porcie lotniczym. Działalność inna niż lotnicza 

obejmuje działalność w zakresie nieruchomości lub w sektorach innych niż transport lotniczy. 
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5. Na zakończenie każdego roku obrotowego niezależny audytor kontroluje, czy dokonano 

rozdziału rachunkowości, o którym mowa w ust. 1, i czy nie wystąpiło tego rodzaju 

finansowe subsydiowanie skrośne, o którym mowa w ust. 3. Zarządzający infrastrukturą – 

jeżeli świadczy usługi obsługi naziemnej – przekazuje co roku właściwemu organowi dowód, 

że przeprowadzono wyżej wspomnianą kontrolę. Jeżeli podmioty świadczące usługi obsługi 

naziemnej, o których mowa w ust. 1, otrzymują subsydiowanie skrośne z działalności 

pozalotniczej, wykazują, że jest to zgodne z ust. 3. 

 

Rozdział VI – Koordynacja działań i normy 

 

Artykuł 30   

Rola zarządzającego portem lotniczym w zakresie koordynacji usług obsługi naziemnej 

 

1. Zarządzający portem lotniczym jest odpowiedzialny za właściwą koordynację obsługi 

naziemnej w swoim porcie lotniczym. Jako koordynator ruchu lotniczego naziemnego 

zarządzający portem lotniczym dopilnowuje w szczególności, aby czynności wykonywane 

przez agentów obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną 

obsługę naziemną były zgodne z zasadami prowadzenia działalności obowiązującymi 

w porcie lotniczym określonymi w art. 31. 

 

2. Ponadto w przypadku portów lotniczych, w których roczna wielkość ruchu w ciągu co 

najmniej trzech kolejnych lat wynosiła ponad 5 mln pasażerów lub 100 000 ton ładunku: 

 

a) czynności wykonywane przez agentów obsługi naziemnej i użytkowników portu 

lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną są zgodne z minimalnymi normami 

określonymi w art. 32; 

 

b) zarządzający portem lotniczym dopilnowuje, by czynności wykonywane przez agentów 

obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę 

naziemną były koordynowane w ramach odpowiedniego planu awaryjnego, 

a w stosownych przypadkach zgodnie z załącznikiem II w ramach systemu wspólnego 

podejmowania decyzji (Collaborative Decision Making) (CDM). 
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3. […] 

 

4. Zarządzający portem lotniczym składa Komisji roczne sprawozdanie dotyczące stosowania 

środków określonych w ust. 2. W sprawozdaniu tym uwzględnia specyfikacje określone 

w akcie wykonawczym, który ma zostać przyjęty zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 

mowa w art. 43 ust. 3. Komisja może zwrócić się do organu ds. oceny skuteczności działania 

funkcjonującego w Eurocontrolu o przedstawienie Komisji skonsolidowanego sprawozdania. 

 

5. Zarządzający portem lotniczym zgłasza w stosownych przypadkach organowi, który wydał 

zgodę, wszelkie problemy związane z agentami obsługi naziemnej lub użytkownikami portu 

lotniczego wykonującymi własną obsługę naziemną występujące w danym porcie lotniczym. 

 

6. Przepisy niniejszego artykułu nie naruszają przepisów UE dotyczących konkurencji. 

 

Artykuł 31  

Zasady prowadzenia działalności 

 

1. […] 

 

2. Państwo członkowskie, zarządzający portem lotniczym, organ publiczny lub inny organ 

kontrolujący port lotniczy mogą ustanowić zasady prowadzenia działalności, aby 

zagwarantować należyte funkcjonowanie portu lotniczego. 

 

2a. […] 
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3. Zasady prowadzenia działalności są zgodne z następującymi regułami: 

 

a) są stosowane w sposób niedyskryminujący w odniesieniu do różnych agentów obsługi 

naziemnej i użytkowników portu lotniczego; 

 

b) odnoszą się do zamierzonego celu; 

 

c) nie mogą, w praktyce, ograniczać dostępu do rynku lub swobody w wykonywaniu 

obsługi własnej do poziomu niższego niż przewidziano w niniejszym rozporządzeniu. 

 

4. Państwo członkowskie może, w stosownych przypadkach, stosownie do wniosku 

zarządzającego portem lotniczym: 

 

a) nałożyć kary finansowe na agenta obsługi naziemnej lub użytkownika portu lotniczego 

wykonującego własną obsługę naziemną, ograniczyć ich działalność lub zakazać jej, 

jeżeli taki agent lub użytkownik nie przestrzegają zasad prowadzenia działalności, 

o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Państwo członkowskie informuje 

Komisję, a w stosownych przypadkach zainteresowany organ zatwierdzający, 

o wszelkich środkach podjętych zgodnie z przepisami niniejszego ustępu; 

 

b) zobowiązać agentów obsługi naziemnej w porcie lotniczym do uczestniczenia 

w uczciwy i niedyskryminujący sposób w wykonywaniu obowiązku użyteczności 

publicznej określonego w przepisach lub zasadach krajowych, w tym obowiązku 

zapewnienia ciągłości usług. 

 

Artykuł 32  

Minimalne normy  

 

1. Do celów niniejszego artykułu „minimalne normy” oznaczają minimalne wymogi dotyczące 

usług obsługi naziemnej. 
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2. W przypadku portów lotniczych, w których roczna wielkość ruchu w ciągu co najmniej trzech 

ostatnich lat wynosiła ponad 5 mln pasażerów lub 100 000 ton ładunku, zarządzający portem 

lotniczym lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, organ publiczny lub inny 

organ kontrolujący port lotniczy ustanawiają minimalne normy dotyczące wykonywania usług 

obsługi naziemnej. Takie normy muszą uwzględniać zasady i ustalenia dotyczące 

bezpieczeństwa oraz systemy zarządzania dotyczące bezpieczeństwa stosowane przez 

operatora portu lotniczego i zainteresowanych operatorów lotniczych, o czym mowa 

w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady, i być spójne z tymi 

zasadami, ustaleniami i systemami 10. 

 

3. Agenci obsługi naziemnej i użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę 

naziemną przestrzegają tych minimalnych norm. Państwo członkowskie lub, w stosownych 

przypadkach, zarządzający portem lotniczym mogą wymagać, by agenci obsługi naziemnej 

i użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną ustanowili i wdrożyli 

system zarządzania bezpieczeństwem, który będzie odpowiedni dla rozmiaru danego 

przedsiębiorstwa oraz charakteru i złożoności jego działalności, będzie spójny z systemami 

zarządzania operatora portu lotniczego i zgodny z wszelkimi innymi wymogami 

bezpieczeństwa określonymi w prawie krajowym lub unijnym. Ponadto użytkownicy portu 

lotniczego i agenci obsługi naziemnej przestrzegają minimalnych norm w swoich stosunkach 

umownych. 

 

4. Minimalne normy obejmują następujące obszary: wyniki operacyjne, szkolenia, informacje 

i wsparcie dla pasażerów, w szczególności jak określono w rozporządzeniach (WE) nr 

261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady i (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego 

i Rady, w stosownych przypadkach CDM, o którym mowa w załączniku II, bezpieczeństwo, 

ochronę, środki na wypadek zagrożeń i ochronę środowiska.  

 

4a. Zarządzający portem lotniczym lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie mogą 

wymagać, by każdy użytkownik portu lotniczego wyznaczył przedstawiciela lub był prawnie 

reprezentowany w porcie lotniczym w celu zapewnienia odpowiedniego stosowania 

minimalnych norm. 

                                                 
10 Zostanie zredagowany motyw dotyczący konieczności zapewnienia spójności między lokalnie 

ustalanymi minimalnymi normami a wymogami wprowadzanymi w systemach zarządzania 
bezpieczeństwem. 
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5. Minimalne normy są sprawiedliwe, przejrzyste, niedyskryminujące i nie naruszają mających 

zastosowanie przepisów Unii, w tym rozporządzeń (WE) nr 261/2004 i (WE) nr 1107/2006. 

Są spójne, proporcjonalne i istotne w odniesieniu do jakości operacji w porcie lotniczym. Bez 

uszczerbku dla uprawnień państw członkowskich w tym zakresie, należy odpowiednio 

uwzględnić jakość odprawy celnej, ochrony portu lotniczego i procedur imigracyjnych. 

6. […] 

 

7. Przed ustaleniem takich norm zarządzający portem lotniczym zasięga opinii komitetu 

użytkowników portu lotniczego i agentów obsługi naziemnej. 

 

8. Państwa członkowskie mogą postanowić o stosowaniu przepisów niniejszego artykułu 

w portach lotniczych innych niż porty lotnicze, o których mowa w ust. 2.  

 

9. Bez uszczerbku dla wymogów przewidzianych w ustawodawstwie krajowym lub prawie Unii 

Europejskiej, jeżeli agent obsługi naziemnej lub użytkownik portu lotniczego wykonujący 

własną obsługę naziemną nie stosują się do norm minimalnych, o których mowa 

w niniejszym artykule, zarządzający portem lotniczym rozwiązuje ten problem w pierwszej 

kolejności, odwołując się do komitetu użytkowników portu lotniczego. Jeżeli działanie to nie 

zapewni stosowania norm, państwo członkowskie może, w stosownych przypadkach, 

stosownie do wniosku zarządzającego portem lotniczym nałożyć kary finansowe na agenta 

obsługi naziemnej lub użytkownika portu lotniczego wykonującego własną obsługę 

naziemną, ograniczyć ich działalność lub zakazać jej. Państwo członkowskie informuje 

Komisję i, w stosownych przypadkach, zainteresowany właściwy organ, o wszelkich 

środkach podjętych zgodnie z przepisami niniejszego ustępu. 
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[Art. 33 skreślony] 

 

 Artykuł 34  

Szkolenia 

 

1. Agenci obsługi naziemnej i użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę 

naziemną dopilnowują na własny koszt, aby ich pracownicy zajmujący się świadczeniem 

usług obsługi naziemnej, w tym kadra zarządzająca i nadzorująca, byli wystarczająco 

przeszkoleni w celu wykonywania przydzielonych im zadań, w szczególności przy 

obejmowaniu nowego stanowiska. 

 

2. […] 

 

3. […] 

4. Zarządzający portem lotniczym i, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie, organ 

publiczny lub dowolny inny organ kontrolujący port lotniczy określają, w stosownych 

przypadkach, minimalne normy w zakresie szkoleń, w tym w dziedzinach szkoleń 

odnoszących się do konkretnych czynności wykonywanych w ramach danych usług obsługi 

naziemnej i mogą zwrócić się do agentów obsługi naziemnej i użytkowników portu 

lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną o informacje wykazujące spełnienie 

wymogów niniejszego artykułu.  
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Artykuł 35  

Podwykonawstwo 
 

 

1. Nie naruszając przepisów ust. 2, 3 i 4, agenci obsługi naziemnej mogą korzystać 

z podwykonawstwa. 

 

2. Użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę naziemną mogą podzlecać usługi 

obsługi naziemnej tylko w przypadku czasowej niezdolności do wykonywania własnej 

obsługi naziemnej z powodu siły wyższej. 

 

3. Podwykonawcy nie mogą podzlecać usług obsługi naziemnej.  

 

4. Agent obsługi naziemnej, o którym mowa w art. 11 ust. 1, może podzlecać usługi obsługi 

naziemnej tylko w przypadku czasowej niezdolności do wykonywania tej obsługi naziemnej 

z powodu siły wyższej. 

 

5. Agenci obsługi naziemnej i użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę 

naziemną, którzy korzystają z co najmniej jednego podwykonawcy, dopilnowują, aby 

podwykonawcy wypełniali obowiązki dotyczące agentów obsługi naziemnej określone 

w niniejszym rozporządzeniu, w tym w stosownych przypadkach obowiązek posiadania 

zgody w zakresie świadczenia usług obsługi naziemnej. 

 

6. Agenci obsługi naziemnej i użytkownicy portu lotniczego wykonujący własną obsługę 

naziemną, którzy korzystają z co najmniej jednego podwykonawcy, powiadamiają 

zarządzającego portem lotniczym i zainteresowanych użytkowników portu lotniczego 

o nazwie danych podwykonawców i czynnościach przez nich wykonywanych. 

 

7. Jeżeli agent obsługi naziemnej ubiega się o zgodę na świadczenie usług obsługi naziemnej 

zgodnie z procedurą selekcyjną określoną w art. 7, wskazuje liczbę, czynności i nazwy 

podwykonawców, których zamierza zatrudnić.
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Artykuł 35a [dawny artykuł 22]  

Ubezpieczenie 

 

Agenci obsługi naziemnej i użytkownicy portów lotniczych wykonujący własną obsługę naziemną 

na terenie Unii są należycie ubezpieczeni od odpowiedzialności za szkody związane z obsługą 

naziemną, które zostały poniesione na terytorium państwa członkowskiego i w związku z którymi 

istnieje prawo do otrzymania rekompensaty11. 

 

Rozdział VII – Stosunki międzynarodowe  

 

Artykuł 36 

Stosunki z państwami trzecimi 

 

1. Bez uszczerbku dla międzynarodowych zobowiązań Unii i dwustronnych umów 

o komunikacji lotniczej zawartych przez państwa członkowskie, jeżeli okaże się, 

w odniesieniu do dostępu do rynku usług obsługi naziemnej lub rynku usług własnej obsługi 

naziemnej, że dane państwo trzecie postępuje w sposób dyskryminujący określony w ust. 2a, 

państwo członkowskie może, w stosownych przypadkach, podjąć środki, włącznie 

z całkowitym lub częściowym zawieszeniem prawa dostępu do rynku usług obsługi 

naziemnej na swoim terytorium, w stosunku do agentów obsługi naziemnej i użytkowników 

portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną pochodzących z danego państwa 

trzeciego, aby przeciwdziałać dyskryminacyjnemu zachowaniu takiego państwa trzeciego.  

 

2. […] 

 

2a. W rozumieniu ust. 1 uznaje się, że państwo trzecie postępuje w sposób dyskryminujący, 

jeżeli: 

                                                 
11 Zostanie zredagowany motyw dotyczący ubezpieczenia sprzętu osób o ograniczonej 

sprawności ruchowej.  
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a) nie traktuje de iure lub de facto agentów obsługi naziemnej lub użytkowników portu 
lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną pochodzących z państwa 
członkowskiego w sposób porównywalny do tego, w jaki państwo członkowskie 
traktuje w swoich portach lotniczych agentów obsługi naziemnej lub użytkowników 
portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną pochodzących z tego państwa 
trzeciego; lub  

 
b) traktuje de iure lub de facto agentów obsługi naziemnej lub użytkowników portu 

lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną pochodzących z państwa 
członkowskiego w sposób mniej korzystny niż własnych agentów obsługi naziemnej 
i użytkowników portu lotniczego wykonujących własną obsługę naziemną; lub  

 
c) traktuje agentów obsługi naziemnej i użytkowników portu lotniczego wykonujących 

własną obsługę naziemną pochodzących z innych państw trzecich w sposób bardziej 
korzystny niż agentów obsługi naziemnej lub użytkowników portu lotniczego 
wykonujących własną obsługę naziemną pochodzących z państwa członkowskiego. 

 
2b. Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich środkach podejmowanych zgodnie 

z ust. 1. 
 
3. […] 

 
Rozdział VIII – Obowiązki w zakresie sprawozdawczości i monitorowania 

 
Artykuł 37  

Obowiązki państw członkowskich w zakresie sprawozdawczości 
 

1. Do dnia 1 lipca każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz portów 
lotniczych podlegających co najmniej jednemu ograniczeniu dostępu do rynku obsługi 
naziemnej określonemu w art. 6 ust. 2 lub w art. 14. 

 

2. W stosownych przypadkach do dnia 1 lipca każdego roku organ zatwierdzający państwa 
członkowskiego przekazuje Komisji wykaz agentów obsługi naziemnej i użytkowników 
portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną, którym udzielono zgody zgodnie 
z rozdziałem IV dotyczącym udzielania zgody.
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Artykuł 38 
Opublikowanie wykazu portów lotniczych 

 

Do końca każdego roku Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej następujące 

informacje: 

 

a) wykaz unijnych portów lotniczych, w których roczna wielkość ruchu w ciągu co najmniej 

trzech ostatnich lat wynosiła ponad 5 mln pasażerów lub 100 000 ton ładunku; 

 

b) wykaz unijnych portów lotniczych, w których roczna wielkość ruchu w ciągu co najmniej 

trzech ostatnich lat wynosiła ponad 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku; 

 

c) wykaz unijnych portów lotniczych otwartych dla ruchu komercyjnego; 

 

d) wykaz portów lotniczych podlegających ograniczeniom zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 14 ;  

 

e) wykaz agentów obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych wykonujących własną 

obsługę naziemną, którym udzielono zgody zgodnie z rozdziałem IV dotyczącym udzielania 

zgody. 

 

Artykuł 39 

Sprawozdanie dotyczące oceny i informacji 

 

1. W terminie 5 lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja składa 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego 

rozporządzenia. W sprawozdaniu dokonuje się w szczególności oceny wszelkich istotnych 

skutków dotyczących jakości usług obsługi naziemnej, zatrudnienia i warunków pracy. 

W sprawozdaniu uwzględnia się następujący zestaw wskaźników i kryteriów dla danej próby 

portów lotniczych: 
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a) średnią liczbę agentów obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii w odniesieniu do 

11 kategorii usług; 

 

b) liczbę użytkowników portów lotniczych wykonujących własną obsługę naziemną 

w każdym porcie lotniczym Unii w odniesieniu do 11 kategorii usług; 

 

c) liczbę portów lotniczych, w których liczba agentów obsługi naziemnej jest ograniczona, 

wraz z wielkością ograniczenia; 

 

d) liczbę przedsiębiorstw, które otrzymały zgodę jednego państwa członkowskiego, 

a działających w innym państwie członkowskim;  

 

e) w stosownych przypadkach opinię zainteresowanych stron na temat systemów 

udzielania zgody w państwach członkowskich (kryteria udzielania zgody, zagadnienia 

związane z wykonaniem, cena itp.); 

 

f) całkowitą liczbę agentów obsługi naziemnej i użytkowników portów lotniczych 

wykonujących własną obsługę naziemną działających w Unii; 

 

g) ceny i system zarządzania w odniesieniu do scentralizowanej infrastruktury w każdym 

porcie lotniczym; 

 

h) udział w rynku zarządzającego portem lotniczym w obsłudze naziemnej w każdym 

porcie lotniczym w odniesieniu do 11 kategorii usług; 

 

i) udział w rynku użytkowników portu lotniczego wykonujących obsługę naziemną na 

rzecz osób trzecich w odniesieniu do wszystkich kategorii usług; 

 

j) wypadki, które obejmowały usługi obsługi naziemnej; 
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k) opinię zainteresowanych stron na temat jakości usług obsługi naziemnej w portach 

lotniczych pod względem kompetencji personelu, ochrony środowiska, ochrony 

i koordynacji działań (CDM, środki na wypadek zagrożenia, szkolenie w warunkach 

portu lotniczego, podwykonawstwo); 

 

l) minimalne normy dla przedsiębiorstw wykonujących obsługę naziemną; 

 

m) szkolenia; 

 

n) transfer pracowników i związany z tym wpływ na ochronę pracowników; 

 

o) warunki zatrudnienia i pracy w sektorze obsługi naziemnej. 

 

2. Komisja i państwa członkowskie współpracują w zakresie gromadzenia informacji na 

potrzeby sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. 

 

3. Na podstawie przedmiotowego sprawozdania Komisja może podjąć decyzję dotyczącą 

konieczności zmiany niniejszego rozporządzenia. 

 

Rozdział IX – Ochrona socjalna 

 

Artykuł 40 

 Zabezpieczenie społeczne 

 

Bez uszczerbku dla stosowania niniejszego rozporządzenia i z zastrzeżeniem innych przepisów 

prawa unijnego, państwa członkowskie mogą podejmować środki niezbędne w celu zapewnienia 

ochrony praw pracowników. 

 

Państwa członkowskie mogą stosować wszelkie krajowe środki mające na celu zabezpieczenie 

praw pracowników w przypadku transferu personelu zatrudnionego przez dowolnego dostawcę 

usług obsługi naziemnej, o ile środki takie są zgodne z prawem unijnym i nie wpływają na 

skuteczność niniejszego rozporządzenia. 
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Rozdział X – Odwołanie od decyzji lub poszczególnych środków 

 

Artykuł 41 

Prawo do odwołania 

 

1. Państwa członkowskie lub, w stosownych przypadkach, zarządzający portami lotniczymi 

dopilnowują, aby każda strona mająca uzasadniony interes prawny miała prawo odwołania się 

od decyzji lub indywidualnych środków podjętych zgodnie z art. 6 ust. 2 (Obsługa naziemna 

na rzecz osób trzecich), art. 7–10 (Procedura wyboru), art. 13 (Porty lotnicze na wyspach), 

art. 25 (Procedura udzielania zgody), art. 27 (Dostęp do infrastruktury), art. 27a 

(Scentralizowana infrastruktura), art. 28 (Opłaty za obsługę naziemną związane 

z korzystaniem z infrastruktury), art. 31 (Zasady prowadzenia działalności) i art. 32 

(Minimalne normy). 

 

2. Odwołanie można wnieść do sądu krajowego lub organu publicznego innego niż zarządzający 

portem lotniczym, który, w stosownych przypadkach, jest niezależny od organu publicznego 

sprawującego kontrolę nad zarządzającym portem lotniczym. W przypadkach określonych 

w niniejszym rozporządzeniu i z zastrzeżeniem krajowych przepisów dotyczących 

postępowań sądowych odwołanie wnosi się do niezależnego organu nadzorującego lub innego 

właściwego organu. 

 

Rozdział XI – Przepisy dotyczące uprawnień wykonawczych  

 

[Art. 42 skreślony] 
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Artykuł 43 

Procedura komitetowa 

 

1. Komisję wspomaga komitet w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 

182/2011. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, 

procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu gdy, przed upływem terminu na wydanie 

opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to zwykła większość 

członków komitetu. 

 

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 

182/2011. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, 

procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu gdy, przed upływem terminu na wydanie 

opinii, zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to zwykła większość 

członków komitetu. Jeżeli komitet nie wyda opinii, Komisja nie przyjmuje projektu aktu 

wykonawczego i ma zastosowanie art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.  

 

Rozdział XII – Przepisy końcowe  

 

Artykuł 44 

Uchylenie 

 

Dyrektywa 96/67/WE traci moc ze skutkiem od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Odniesienia do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.  
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Artykuł 45 

Przepisy przejściowe 

 

1. Agenci wybrani zgodnie z art. 11 dyrektywy 96/67/WE przed datą stosowania niniejszego 

rozporządzenia zachowują zezwolenie na warunkach określonych w dyrektywie 96/67/WE do 

zakończenia pierwotnie zaplanowanego czasu trwania wyboru.  

 

2. W przypadku portów lotniczych, gdzie wybrano tylko dwóch agentów na daną kategorię 

usług zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 96/67/WE, a gdzie wymagany jest wybór co najmniej 

trzech agentów na mocy art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, organizuje się procedurę 

wyboru zgodnie z art. 7–10 niniejszego rozporządzenia, tak aby wybrać trzeciego agenta, 

który będzie mógł rozpocząć działalność nie później niż w terminie 18 miesięcy od daty 

rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.  

3. […] 

 

 4. […] 

 

 5. […] 

 

Artykuł 46 

Wejście w życie i stosowanie 

 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.  

 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia XX.XX.20XX [30 miesięcy od daty przyjęcia].  
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich. 

 

Sporządzono w Brukseli dnia […] r. 

 

 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 

 

 

_______________ 
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ZAŁĄCZNIK I DO ZAŁĄCZNIKA 

 

WYKAZ KATEGORII USŁUG OBSŁUGI NAZIEMNEJ 

 

1. Administracja naziemna i nadzór obejmują następujące podkategorie: 

 

1.1. reprezentację i kontakty z władzami lokalnymi lub innymi instytucjami, regulowanie 

płatności w imieniu użytkownika portu lotniczego oraz zapewnienie pomieszczeń biurowych 

dla jego przedstawicieli; 

 

1.2. kontrolę ładunku, przyjmowanie wiadomości i telekomunikację; 

 

1.3. obsługę, przechowywanie i administrację jednostek załadunkowych; 

 

1.4. inne czynności nadzoru przed lotem, w czasie lotu i po jego zakończeniu oraz inne czynności 

administracyjne na żądanie użytkownika portu lotniczego. 

 

2. Obsługa naziemna pasażerów obejmuje wszelką pomoc, w tym udzielaną w ramach 

odpowiednich przepisów UE dotyczących praw pasażerów, udzielaną na rzecz pasażerów 

przylatujących, odlatujących i przesiadających się lub odbywających lot tranzytowy, 

z uwzględnieniem sprawdzania biletów i dokumentów podróży, rejestrowania bagażu 

i przemieszczania go do sortowni. 

 

3. Obsługa bagażu obejmuje obsługę naziemną bagażu na terenie sortowni, jego sortowanie, 

przygotowywanie go do odlotu, załadowywanie i wyładowywanie z urządzeń służących do 

przemieszczania go ze statku powietrznego do sortowni i w drugą stronę, jak również 

transport bagażu z sortowni na teren odbioru bagażu. 

 

4. Obsługa ładunków i poczty obejmuje następujące podkategorie: 
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4.1. w zakresie ładunków: fizyczną obsługę przywożonego i wywożonego ładunku, w tym 

wywozu, transferu i przywozu, obsługę w zakresie związanych z tym dokumentów, procedur 

celnych i stosowania procedury bezpieczeństwa, uzgodnionej między stronami lub 

wynikającej z okoliczności; 

 

4.2. w zakresie poczty: fizyczną obsługę poczty przylatującej lub odlatującej, obsługę w zakresie 

powiązanej dokumentacji i stosowanie procedury w zakresie ochrony, uzgodnionej między 

stronami lub wynikającej z okoliczności. 

 

5. Obsługa ramp obejmuje następujące podkategorie: 

 

5.1. ustawianie statku powietrznego na ziemi po lądowaniu i przed startem; 

 

5.2. pomoc w blokowaniu statku powietrznego i dostarczanie odpowiednich urządzeń; 

 

5.3. łączność między statkiem powietrznym i podmiotem świadczącym usługi w części lotniczej 

portu lotniczego; 

 

5.4. załadunek i rozładunek statku powietrznego, w tym zapewnienie i obsługę odpowiednich 

urządzeń, transport załogi i pasażerów między statkiem powietrznym i terminalem, transport 

bagażu między statkiem powietrznym i terminalem, jak również załadunek i rozładunek 

wózków inwalidzkich lub innego sprzętu do poruszania się lub urządzeń wspierających osoby 

o ograniczonej sprawności ruchowej; 

 

5.5. dostarczenie i obsługę właściwych urządzeń do uruchamiania silników; 

 

5.6. holowanie statku powietrznego przy starcie i lądowaniu, jak również zapewnienie urządzeń 

odpowiednich do tego celu; 

 

5.7. transport do statku powietrznego, załadowanie na statek powietrzny i wyładowanie ze statku 

powietrznego żywności i napojów. 
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6. Obsługa statku powietrznego obejmuje następujące podkategorie: 
 
6.1. mycie statku powietrznego na zewnątrz i wewnątrz, mycie toalet i zaopatrywanie w wodę; 

 
6.2.1.  chłodzenie i ogrzewanie kabiny; 

 
6.2.2. usuwanie śniegu i lodu oraz odladzanie statku powietrznego; 

 
6.3. ponowne przygotowanie kabiny przy użyciu odpowiedniego sprzętu, przechowywanie takiego 

sprzętu. 
 

7. Obsługa w zakresie tankowania paliwa obejmuje następujące podkategorie: 
 

7.1. organizację i wykonywanie czynności tankowania i odtankowywania, w tym przechowywanie 
paliwa, także na terenie przylegającym do portu lotniczego, oraz kontrolę jakości i ilości 
dostaw paliwa; 

 
7.2. uzupełnianie oleju i innych płynów. 
 
8. Utrzymanie statku powietrznego obejmuje następujące podkategorie: 

 
8.1. rutynowe czynności dokonywane przed lotem; 

 
8.2. nierutynowe czynności wykonywane na żądanie użytkownika portu lotniczego; 

 
8.3. obsługę administracyjną oraz dostarczanie części zapasowych i odpowiedniego 

wyposażenia12; 
 

8.4. występowanie o rezerwację lub rezerwowanie odpowiedniego miejsca do parkowania lub 
hangaru. 

 

9. Obsługa lotu i czynności administracyjne związane z załogą obejmują następujące 

podkategorie: 

                                                 
12 Do tekstu zostanie dodany motyw precyzujący stosunek między niniejszym rozporządzeniem 

a zasadami certyfikacji EASA. 
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9.1. przygotowanie lotu w porcie odlotu lub każdym innym miejscu; 
 

9.2. pomoc w czasie lotu, w tym redyspozycję, w razie potrzeby; 

 

9.3. czynności po wykonaniu lotu; 

 

9.4. czynności administracyjne związane z załogą. 

 

10. Transport naziemny obejmuje następujące podkategorie: 

 

10.1. organizację i realizację przewozu załogi, pasażerów, bagażu, ładunków i poczty między 

różnymi terminalami w tym samym porcie lotniczym, z wyłączeniem jednak przewozu 

między statkiem powietrznym i innym punktem znajdującym się w granicach tego samego 

portu lotniczego; 

 

10.2. każdy specjalny transport wykonywany na żądanie użytkownika portu lotniczego.  

 

11. Obsługa w zakresie cateringu obejmuje następujące podkategorie: 

 

11.1. kontakty z dostawcami i czynności administracyjne; 

 

11.2. przechowywanie żywności i napojów oraz sprzętu niezbędnego do ich przygotowania; 

 

11.3. czyszczenie tego sprzętu; 

 

11.4. przygotowanie i dostawę sprzętu oraz zapasów pokładowych (żywność i napoje). 

 

_______________ 
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ZAŁĄCZNIK II DO ZAŁĄCZNIKA 

 

KOORDYNACJA USŁUG OBSŁUGI NAZIEMNEJ 

(zgodnie z art. 30 ust. 2 lit. b)) 

 

Następujące porty lotnicze wprowadzają CDM: 

 

- do XXX (data rozpoczęcia stosowania) wszystkie porty lotnicze, które obsłużyły ponad 45 

mln pasażerów w roku poprzedzającym tę datę 13; 

 

- do XXX (5 lat od daty rozpoczęcia stosowania) wszystkie porty lotnicze, które obsłużyły 

ponad 30 mln pasażerów w roku poprzedzającym tę datę14; 

 

- do XXX (8 lat od daty rozpoczęcia stosowania) wszystkie porty lotnicze, które obsłużyły 

ponad 20 mln pasażerów w roku poprzedzającym tę datę. 

 

 

_______________ 

                                                 
13 Tytułem informacji: porty lotnicze: Heathrow, Paryż CDG, Frankfurt, Madryt i Amsterdam 

zostaną objęte tym przepisem. 
14 Tytułem informacji: porty lotnicze: Heathrow, Paryż CDG, Frankfurt, Madryt, Amsterdam, 

Fiumicino, Londyn-Gatwick i Monachium zostaną objęte tym przepisem. 


