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Svet za promet, telekomunikacije in energijo se je na seji 22. marca 2012 dogovoril o splošnem 

pristopu glede navedenega predloga, ki je v prilogi. Uvodne izjave predloga bodo obravnavane 

pozneje v skladu z dogovorom o vsebinskih določbah. 

 

Delegacije DE, FR, MT in UK ohranjajo parlamentarni pridržek, Komisija pa ima splošni pridržek 

glede besedila splošnega pristopa. 
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PRILOGA 

 

2011/0397 (COD) 

 

Predlog 

 

UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

 

o storitvah zemeljske oskrbe na letališčih Unije in razveljavitvi Direktive Sveta 96/67/ES 

 

(besedilo velja za EGP) 

 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe, 

 

ob upoštevanju predloga Evropske komisije, 

 

po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, 

 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,  

 

ob upoštevanju mnenja Odbora regij2, 

 

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, 

 

ob upoštevanju naslednjega: 

                                                 
1 UL C , , str. . 
2 UL C , , str. . 
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(1) V Direktivi Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske 

oskrbe na letališčih Skupnosti 3 je predvideno postopno odprtje trga storitev zemeljske oskrbe. 

 

(2) Letališča in storitve zemeljske oskrbe so bistvene za pravilno delovanje zračnega prometa in 

predstavljajo ključno dejavnost v letalski verigi. Storitve zemeljske oskrbe vključujejo vse z 

letalstvom povezane dejavnosti na letališčih, ki se izvajajo za posamezne letalske družbe. 

 

(3) V deklaraciji, ki je bila sprejeta na vrhu o letalstvu v Brugesu oktobra 2010, je priznana 

potreba po reviziji pravil Unije zaradi spodbujanja konkurenčnosti vsakega člena v verigi 

zračnega prometa (kot so letališča, prevozniki, drugi izvajalci storitev). 

 

(4) V beli knjigi z naslovom Načrt za enotni evropski prometni prostor4 sta izboljšanje dostopa na 

trg in zagotavljanje kakovostnih storitev na letališčih opredeljena kot ključna dejavnika za 

kakovost življenja državljanov ter kot temeljni ukrep za vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora. 

 

(5) Nadaljnje postopno odpiranje trga storitev zemeljske oskrbe in uvedba usklajenih zahtev za 

opravljanje storitev zemeljske oskrbe bosta verjetno izboljšala učinkovitost in splošno 

kakovost storitev zemeljske oskrbe za letalske družbe, pa tudi za potnike in špediterje. To bi 

moralo izboljšati tudi kakovost vseh letaliških dejavnosti. 

 

(6) Glede na novo potrebo po minimalnih usklajenih standardih kakovosti na letališčih za 

izvajanje pristopa "od izhoda do izhoda", kar bo prispevalo k uresničitvi evropskega enotnega 

neba, in potrebo po nadaljnji uskladitvi, da bi se v celoti izkoristile koristi postopnega 

odpiranja trga storitev zemeljske oskrbe v smislu večje kakovosti in učinkovitosti storitev 

zemeljske oskrbe, bi bilo treba Direktivo 96/67/ES nadomestiti z uredbo. 

 

(7) Prost dostop na trg storitev zemeljske oskrbe je skladen z učinkovitim delovanjem letališč 

Unije, če obstajajo ustrezni varnosti ukrepi. Prost dostop na trg storitev zemeljske oskrbe je 

treba zagotoviti postopoma in ga prilagoditi potrebam sektorja. 

                                                 
3 UL L 272, 25.10.96, str. 36. 
4 COM(2011) 144 konč.  
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(8) Postopno odpiranje trga v skladu z Direktivo 96/67/ES je že dalo pozitivne rezultate v smislu 

izboljšane učinkovitosti in kakovosti. Zato je primerno nadaljevati s postopnim odpiranjem. 

 

(9) Vsakemu uporabniku letališča bi morala biti dovoljena samooskrba. Obenem je treba ohraniti 

jasno in omejeno opredelitev samooskrbe, da bi se izognili zlorabi in negativnim vplivom na 

trg storitev oskrbe za tretje osebe. 

 

(10) Pri nekaterih vrstah storitev zemeljske oskrbe za dostop na trg veljajo omejitve glede varnosti, 

varovanja, zmogljivosti in razpoložljivosti prostora. Zato bi bilo treba omogočiti omejitev 

števila izvajalcev z dovoljenjem za takšne storitve zemeljske oskrbe. 

 

(11) V nekaterih primerih lahko omejitve glede varnosti, varovanja, zmogljivosti in 

razpoložljivosti prostora upravičijo nadaljnje omejitve dostopa na trg ali samooskrbe, vendar 

morajo biti te omejitve primerne, objektivne, pregledne in nediskriminatorne. V takšnih 

primerih bi morale države članice imeti pravico, da zaprosijo za izvzetje iz določb te uredbe. 

 

(12) Te izjeme naj bi upravnim organom letališč omogočile, da odpravijo ali vsaj zmanjšajo te 

ovire. Takšne izjeme bi morala odobriti Komisija. 

 

(13) Kadar je število izvajalcev storitev zemeljske oskrbe omejeno, je treba te izvajalce izbrati po 

odprtih, preglednih in nediskriminatornih razpisnih postopkih, da se ohrani učinkovita in 

poštena konkurenca. Ta postopek bi bilo treba podrobneje določiti. 

 

(14) Pri izbiri izvajalcev storitev zemeljske oskrbe bi se bilo treba posvetovati z uporabniki 

letališč, saj imajo velik interes za kakovost in ceno storitev zemeljske oskrbe. 

 

(15) Zato je treba zlasti pri izbiri izvajalcev z dovoljenjem storitve zemeljske oskrbe zagotoviti 

zastopanje uporabnikov letališč in posvetovanje z njimi. 
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(16) Pri izbiri izvajalcev storitev zemeljske oskrbe na letališču bi bilo treba v določenih 

okoliščinah in pod določenimi pogoji omogočiti razširitev obveznosti javne službe na druga 

letališča na istem geografskem območju zadevne države članice. 

 

(17) Ni povsem jasno, ali države članice lahko zahtevajo prevzem osebja po zamenjavi 

pooblaščenega izvajalca storitev zemeljske oskrbe z omejenim dostopom. Nestalnost osebja 

lahko škoduje kakovosti storitev zemeljske oskrbe. Zato je primerno, da se pojasnijo pravila o 

prevzemu osebja zunaj področja uporabe Direktive 2001/23/ES o prenosu podjetij in da se s 

tem državam članicam omogoči, da zagotovijo primerne pogoje za zaposlovanje in delo. 

 

(18) Da bi se poskrbelo za ustrezno in neovirano izvajanje dejavnosti zračnega prometa na 

letališčih, zagotovila varnost in varovanje letaliških poslopij ter varstvo okolja in skladnost z 

veljavnimi socialnimi predpisi, bi morala biti za opravljanje storitev zemeljske oskrbe 

potrebna ustrezna odobritev. Ker sistemi odobritve opravljanja storitev zemeljske oskrbe 

trenutno obstajajo v večini držav članic, vendar se močno razlikujejo, bi bilo treba uvesti 

usklajen sistem odobritve. 

 

(19) Za izdajo odobritve bi morale veljati minimalne zahteve, s čimer bi zagotovili, da so vsi 

izvajalci storitev in samooskrbovani uporabniki letališč dovolj gospodarsko stabilni in da 

imajo dobro ime, zadostno zavarovalniško kritje in potrebno znanje o dejavnostih zemeljske 

oskrbe, ter vzpostavili za vse enake konkurenčne pogoje. 

 

(20) Odprt dostop do centralizirane infrastrukture letališča in jasen pravni okvir za opredelitev 

centralizirane infrastrukture sta bistvena za učinkovito opravljanje storitev zemeljske oskrbe. 

Vendar bi bilo treba omogočiti pobiranje pristojbin za centralizirano infrastrukturo. 

 

(21) Pristojbine bi morale biti nediskriminatorne, izračun pa pregleden. Pristojbine ne bi smele 

presegati zneska, ki je potreben za kritje stroškov zagotavljanja centralizirane infrastrukture, 

vključno z ustrezno donosnostjo sredstev. 



 

 
8050/12  bt/TM/ka 6 
PRILOGA DG C I C   SL 

(22) Upravljavec letališča in/ali vsak drug upravljavec centralizirane infrastrukture zadevnega 

letališča bi se moral o opredelitvi infrastrukture in višini pristojbin redno posvetovati z 

uporabniki letališča. 

 

(23) Storitve zemeljske oskrbe lahko opravlja tudi upravljavec letališča. Istočasno lahko 

upravljavec letališča s svojo odločitvijo bistveno vpliva na konkurenčnost med izvajalci 

storitev zemeljske oskrbe, zato bi morala letališča zagotoviti, da njihove storitve zemeljske 

oskrbe izvaja pravni subjekt, ki je ločen od pravnega subjekta, ki upravlja infrastrukturo. 

 

(24) Da bi se letališčem omogočilo izpolnjevanje nalog upravljanja infrastrukture in da bi se 

zagotovili varnost in varovanje letaliških poslopij ter prilagodljivost pri izvajanju storitev 

zemeljske oskrbe tudi v kriznih razmerah, bi moral biti upravljavec letališča odgovoren za 

ustrezno usklajevanje dejavnosti zemeljske oskrbe na letališču. Upravljavec letališča bi moral 

zaradi večje optimizacije o usklajevanju dejavnosti zemeljske oskrbe na letališču poročati 

organu Eurocontrola za oceno uspešnosti. 

 

(25) Upravljavec letališča, javni organ ali kateri koli drug organ, ki nadzoruje letališče, bi moral 

biti pristojen tudi za določitev potrebnih pravil za ustrezno delovanje letališke infrastrukture. 

 

(26) Določiti je treba obvezne minimalne standarde kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 

storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovani uporabniki letališč, da bi se zagotovila splošna 

kakovost storitev in oblikovali enaki konkurenčni pogoji za izvajalce.  

 

(27) Zaradi povečanja uspešnosti v celotni letalski verigi in izvajanja pristopa "od izhoda do 

izhoda" bi morali izvajalci storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovani uporabniki letališč 

Komisiji poročati o svoji uspešnosti. 
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(28) V sektorju, ki je tako delovno intenziven, kot je sektor storitev zemeljske oskrbe, stalen 

napredek in stalno usposabljanje osebja močno vpliva na kakovost storitev. Zato je treba 

določiti minimalne zahteve za usposabljanje in tako zagotoviti kakovost dejavnosti v smislu 

zanesljivosti, prilagodljivosti, varnosti in varovanja, ter oblikovati enake konkurenčne pogoje 

za izvajalce. 

 

(29) Sklepanje pogodb s podizvajalci zagotavlja večjo prožnost za izvajalce storitev zemeljske 

oskrbe. Vendar lahko imata sklepanje pogodb s podizvajalci in nadaljnje oddajanje del s strani 

samih podizvajalcev za posledico nezadostne zmogljivosti in negativne učinke za varnost in 

varovanje. Sklepanje pogodb s podizvajalci bi bilo zato treba omejiti in pojasniti pravila, ki 

urejajo sklepanje takšnih pogodb.  

 

(30) Pravice, priznane s to uredbo, bi bilo treba uporabljati za izvajalce storitev zemeljske oskrbe 

iz tretjih držav in samooskrbovane uporabnike letališč iz tretjih držav le pod pogojem stroge 

vzajemnosti. Kadar takšne vzajemnosti ni, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da sprejme 

odločitev, naj država članica ali države članice uvedejo mirovanje teh pravic za take izvajalce 

ali uporabnike. 

 

(31) Države članice bi morale še naprej ostati pristojne za zagotavljanje ustrezne ravni socialnega 

varstva osebja podjetja, ki opravlja storitve zemeljske oskrbe. 
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(32) Da bi za izvajalce storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovane uporabnike letališč veljale 

usklajene zahteve glede zavarovanja, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 

Pogodbe prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z zahtevami glede zavarovanja za 

izvajalce storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovane uporabnike letališč. Da bi za 

minimalne standarde kakovosti storitev zemeljske oskrbe ter obveznosti poročanja za 

izvajalce storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovane uporabnike letališč veljale usklajene in 

ustrezno posodobljene obveznosti, bi bilo treba na Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 

prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s specifikacijami minimalnih standardov 

kakovosti storitev zemeljske oskrbe ter v zvezi s specifikacijami obveznosti za vsebino in 

razširjanje poročil za izvajalce storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovane uporabnike 

letališč. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, tudi na strokovni ravni in ob sodelovanju s posebnim odborom sektorskega 

dialoga, vzpostavljenim na podlagi Sklepa 98/500/ES. 

 

(33) Komisija bi morala med pripravo in sestavljanjem delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni 

dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu. 

 

(34) Na Komisijo je treba prenesti izvedbena pooblastila, da bi se zagotovili enotni pogoji za 

izvajanje te uredbe. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije5. 

 

(35) Za sprejemanje izvedbenih sklepov o izjemah glede obsega odprtja trga storitev zemeljske 

oskrbe za tretje osebe in za samooskrbovane letalske družbe bi bilo treba uporabiti svetovalni 

postopek, saj imajo navedeni akti omejeno področje uporabe. 

                                                 
5 UL L 55, 28.2.2011, str. 13. 
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(36) Svetovalni postopek bi bilo treba uporabiti tudi za sprejemanje izvedbenih sklepov o razširitvi 

obveznosti javne službe s strani držav članic na otoška letališča, saj imajo navedeni akti 

omejeno področje uporabe. 

 

(37) Postopek pregleda bi bilo treba uporabiti za sprejemanje izvedbenih sklepov o uvedbi 

popolnega ali delnega mirovanja pravice do dostopa na trg storitev zemeljske oskrbe na 

ozemlju držav članic za izvajalce storitev zemeljske oskrbe in uporabnike letališč iz tretje 

države. 

 

(38) Ker države članice zaradi mednarodnega značaja zračnega prometa ne morejo zadovoljivo 

doseči cilja te uredbe, tj. enotnejše uporabe zakonodaje Unije o storitvah zemeljske oskrbe, in 

ker se ta cilj lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija ukrepa v skladu z načelom 

subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz 

navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego tega cilja. 

 

(39) Ministrska izjava o gibraltarskem letališču, dogovorjena na prvem ministrskem srečanju 

Foruma za dialog o Gibraltarju 18. septembra 2006 v Cordobi, bo nadomestila skupno izjavo 

o gibraltarskem letališču, dano 2. decembra 1987 v Londonu, njeno dosledno upoštevanje pa 

bo veljalo kot upoštevanje izjave iz leta 1987. 

 

(40) Direktivo 96/67/ES bi bilo zato treba razveljaviti – 

 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
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Poglavje I — Področje uporabe in opredelitev pojmov 

 

Člen 1 

Področje uporabe 

 

Uredba se uporablja za vsako letališče na ozemlju države članice, za katero velja Pogodba in je 

odprto za komercialni promet. 

 

Uporaba te uredbe za gibraltarsko letališče ne posega v pravni položaj Kraljevine Španije in 

Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska glede spora o suverenosti nad ozemljem, na 

katerem se nahaja letališče. 

 

Člen 2 

Opredelitev pojmov 

 

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: 

 

(a) "letališče" pomeni vsako zemljišče, ki je posebej prilagojeno za pristajanje, vzletanje in 

manevriranje zrakoplovov, vključno s pomožnimi instalacijami, ki se lahko uporabljajo pri teh 

operacijah za potrebe prometa zrakoplovov in storitev v zvezi z njimi, tudi instalacijami, ki so 

potrebne pri komercialnih zračnih prevozih; 

 

(aa) "letališko omrežje" pomeni skupino letališč, ki jih kot takšne ustrezno določi država članica in 

jih upravlja isti upravljavec letališča; 
 

(b) "upravljavec letališča" pomeni organ, katerega naloga je, da na podlagi nacionalne 

zakonodaje, predpisov ali pogodb skupaj z drugimi dejavnostmi ali brez njih vodi in upravlja 

infrastrukturo letališč ali letaliških omrežij ter usklajuje in nadzira dejavnosti različnih 

izvajalcev na zadevnih letališčih ali v letaliških omrežjih; 
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(c) "uporabnik letališča" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za prevoz 

potnikov, pošte in/ali tovora po zraku do ali od zadevnega letališča; 

 

(d) "zemeljska oskrba" ali "storitve zemeljske oskrbe" pomeni storitve, ki se opravljajo za 

uporabnike letališč na letališčih, določenih v Prilogi; 

 

(e) "samooskrba" pomeni stanje, ko uporabnik letališča neposredno zase izvaja eno ali več vrst 

storitev zemeljske oskrbe in ne sklene pogodbe o opravljanju teh storitev s tretjo osebo6. 

 

– […] 

 

– […] 

 

Za namene te uredbe uporabniki letališč v medsebojnem odnosu ne štejejo za tretje osebe, kadar: 

 

– ima eden večinski delež drugega ali  

 

– ima en sam organ večinski delež vsakega; 

 

(f) "izvajalec storitev zemeljske oskrbe" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki tretjim 

osebam ponuja eno ali več vrst storitev zemeljske oskrbe; 

 

(g) "centralizirana infrastruktura" pomeni posebne instalacije in/ali objekte in naprave ter, če je 

primerno, tudi storitve, ki so potrebne za ustrezno upravljanje teh instalacij in/ali objektov in 

naprav na letališču, ki se iz tehničnih razlogov ali razlogov, povezanih z okoljem, stroški ali 

zmogljivostjo, ne morejo ločiti ali podvojiti ter katerih razpoložljivost je bistvena in potrebna 

za uspešnost naknadnih storitev zemeljske oskrbe; 

 

                                                 
6 Pripravljena bo uvodna izjava, v kateri bo pojasnjeno razmerje med samooskrbo, leti pod 

skupno oznako, franšizingom in združevanjem v zveze letalskih ponudnikov. 
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(ga) "letališke instalacije" pomenijo vsako instalacijo in/ali objekt ali napravo, ki se uporablja za 

zemeljsko oskrbo na letališču in ni opredeljen kot "centralizirana infrastruktura"; 

 

(gb) "infrastruktura" pomeni centralizirano infrastrukturo in letališke instalacije skupaj; 

 

(gc) "upravljavec infrastrukture" pomeni upravljavca letališča ali, če je ustrezno, drug organ, 

pristojen za upravljanje infrastrukture; 

 

(h) "sklepanje pogodb s podizvajalci" pomeni sklepanje pogodb med izvajalcem storitev 

zemeljske oskrbe kot tehnično in organizacijsko glavno pogodbeno stranko ali 

samooskrbovanim uporabnikom letališča in tretjo osebo, tj. "podizvajalcem", na podlagi 

katerih je podizvajalec dolžan izvajati storitve zemeljske oskrbe; 

 

(i) […] 

 

(j) "neodvisni nadzorni organ" pomeni organ, o katerem je uradno obveščena Komisija v skladu 

s členom 11(4) Direktive 2009/12/ES; 

 

(k) "nadzor" pomeni razmerje, vzpostavljeno s pravicami, pogodbami ali drugimi sredstvi, ki 

posamezno ali v kombinaciji ali zaradi dejanskega ali pravnega stanja dajejo možnost za 

izvajanje odločilnega vpliva na izvajalca. 
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Poglavje II — Splošne uvodne zahteve 

 

Člen 3 

Upravljavec letališča 

 

1. Če za upravljanje in obratovanje letališča ni odgovoren le en organ, temveč več ločenih 

organov, se za namene te uredbe vsak od teh organov obravnava kot del upravljavca letališča. 

 

2. Če je za več letališč ustanovljen le en upravljavec, se za namene te uredbe vsako od teh 

letališč obravnava ločeno, razen za uporabo člena 28(4) v primeru letališkega omrežja, če je 

ustrezno. 

 

Člen 4 

Odbor uporabnikov letališča 

 

1. Na letališčih, katerih letni promet je v vsaj treh zaporednih letih presegel 2 milijona potnikov 

ali 50 000 ton tovora, upravljavec letališča ustanovi odbor zastopnikov uporabnikov letališča 

ali organizacij, ki zastopajo uporabnike letališča (v nadaljnjem besedilu: odbor uporabnikov 

letališča). 

 

2. Vsi uporabniki letališča imajo pravico, da sodelujejo pri delu odbora uporabnikov letališča ali 

da jih na njihovo željo v tem odboru zastopa organizacija, določena v ta namen. Če 

uporabnike letališča zastopa takšna organizacija, slednja na zadevnem letališču ne opravlja 

storitev zemeljske oskrbe. 

 

3. Odbor uporabnikov letališča v pisni obliki določi svoj pravilnik, vključno z lastnimi pravili 

glasovanja. 
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Pravila glasovanja vključujejo posebne določbe o tem, kako se v odboru uporabnikov letališča 

izogniti morebitnim navzkrižjem interesov, do katerih bi lahko prišlo zaradi prisotnosti tistih 

uporabnikov letališča, ki na zadevnem letališču opravljajo storitve zemeljske oskrbe. Zlasti 

kadar se z odborom uporabnikov opravlja posvetovanje med izbirnim postopkom v skladu s 

členoma 8 in 9, uporabniki letališča, ki so zaprosili za dovoljenje za opravljanje ene ali več 

storitev zemeljske oskrbe za tretje osebe, nimajo pravice do glasovanja. 

 

4. […] 

 

(a) […] 

 

(b) […] 

 

5. Upravljavec letališča zagotovi sekretariat odbora uporabnikov letališča, ki vodi zapisnik 

vsakega sestanka tega odbora. 
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Poglavje III — Odprtje trga storitev zemeljske oskrbe 

 

ODDELEK 1 SAMOOSKRBA 

 

Člen 5 

Samooskrba 

 

Vsi uporabniki letališča imajo pravico do samooskrbe. 

 

ODDELEK 2 ZEMELJSKA OSKRBA ZA TRETJE OSEBE 

 

Člen 6 

Zemeljska oskrba za tretje osebe 

 

1. Izvajalci storitev zemeljske oskrbe, ki imajo sedež v EU, imajo prost dostop na trg za 

opravljanje storitev zemeljske oskrbe za tretje osebe na vsakem letališču, katerega letni 

promet je v vsaj treh predhodnih letih presegel 2 milijona potnikov ali 50 000 ton tovora. 

 

2. Države članice lahko za letališča iz odstavka 1 omejijo število izvajalcev, ki imajo dovoljenje 

za opravljanje naslednjih vrst storitev zemeljske oskrbe: 

(a) sprejem in odprema prtljage; 

(b) oskrba na ploščadi; 

(c) oskrba z gorivom in oljem; 

(d) sprejem in odprema tovora in pošte, kar zadeva fizično ravnanje s tovorom in pošto med 

letališkim terminalom in zrakoplovom ob prihodu, odhodu ali transferju7. 

                                                 
7 Pripravljena bo uvodna izjava, v kateri bo pojasnjen poseben položaj izvajalcev storitve "od 

izhoda na letalo do izhoda z letala" za pošto in tovor. 
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2a. Na letališčih, katerih letni promet presega 2 milijona potnikov ali 50 000 ton tovora, vendar v 

vsaj treh predhodnih letih ni presegel 5 milijonov potnikov ali 100 000 ton tovora, države 

članice števila izvajalcev ne omejijo na manj kot dva za vsako vrsto storitev zemeljske 

oskrbe8. 

 

2b. Na letališčih, katerih letni promet je v vsaj treh predhodnih letih presegel 5 milijonov 

potnikov ali 100 000 ton tovora, države članice števila izvajalcev ne omejijo na manj kot tri za 

vsako vrsto storitev zemeljske oskrbe. 

 

3. Na letališčih, kjer je število izvajalcev omejeno na dva ali več izvajalcev v skladu s tem 

členom ali členom 14(1)(a) in (c), najmanj enega od izvajalcev z dovoljenjem neposredno ali 

posredno ne nadzira: 

 

(a) upravljavec letališča, 

 

(b) kateri koli uporabnik letališča, ki je v letu pred letom izbora navedenih izvajalcev 

opravil prevoz več kot 25 % potnikov ali tovora, zabeleženega na letališču, 

 

(c) organ iz točke (a), ki ga neposredno ali posredno nadzoruje ali ga je nadzoroval 

upravljavec letališča, ali kateri koli takšen uporabnik iz točke (b). 

                                                 
8 Pripravljena bo uvodna izjava, v kateri bo pojasnjeno, da javni razpis ni potreben, če je na 

trgu le en izvajalec. 
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4. Kadar države članice v skladu z odstavkoma 2a in 2b omejijo število izvajalcev z 

dovoljenjem, uporabniku letališča, ne glede na to, kateri del letališča mu je bil dodeljen, ne 

smejo preprečiti, da ima za vsako vrsto storitev zemeljske oskrbe, za katero velja omejitev, 

možnost dejanske izbire pod pogoji, določenimi v odstavkih 2 in 3, in sicer vsaj med: 

 

– dvema izvajalcema storitev zemeljske oskrbe ali 

 

– tremi izvajalci storitev zemeljske oskrbe na letališčih, katerih letni promet je v vsaj treh 

predhodnih letih presegel 5 milijonov potnikov ali 100 000 ton tovora. 

 

5. Kadar letališče doseže enega od pragov za tovorni promet, določenih v tem členu, ne doseže 

pa ustreznega praga za potniški promet, se ta uredba ne uporablja za vrste storitev zemeljske 

oskrbe in infrastrukturo, ki se uporabljajo samo za potnike. 

 

 Kadar letališče doseže enega od pragov za potniški promet, določenih v tem členu, ne doseže 

pa ustreznega praga za tovorni promet, se ta uredba ne uporablja za vrste storitev zemeljske 

oskrbe in infrastrukturo, ki se uporabljajo samo za tovor. 

 

6. Vsako letališče, navedeno v odstavkih 2a in 2b, katerega letni promet pozneje ne doseže več 

praga, določenega v obeh odstavkih, ohrani prost dostop na svoj trg za izvajalce, ki opravljajo 

storitve oskrbe za tretje osebe, razen če promet tega letališča zadevnega praga ne doseže tri 

leta zapored.  

 

7. […] 
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Člen 7 

Izbira izvajalcev 

 

1. Izvajalci, ki imajo dovoljenje za opravljanje storitev zemeljske oskrbe na letališču, na katerem 

je njihovo število omejeno v skladu s členom 6(2) ali členom 14(1) (a), (b) in (c), so izbrani 

na podlagi preglednega in nediskriminatornega razpisnega postopka, odprtega vsem 

zainteresiranim stranem. Izvajalec razpisa lahko storitve zemeljske oskrbe razdeli v podvrste 

in organizira ločen razpisni postopek za vsako podvrsto. 

 

2. Izvajalec razpisa je upravljavec letališča, pod pogojem, da ne opravlja podobnih storitev 

zemeljske oskrbe in neposredno ali posredno ne nadzoruje nobenega podjetja, ki opravlja 

takšne storitve, in ni kakor koli povezan s takšnim podjetjem. 

 

(a)  […] 

 

(b)  […] 

 

2a. V primerih ko se odstavek 2 ne uporablja, je izvajalec razpisa pristojni organ, ki je neodvisen 

od upravljavca letališča. 

 

3. Izvajalec razpisa zagotovi, da imata odbor uporabnikov letališča in upravljavec letališča 

dostop do povzetka vlog prijaviteljev, da lahko med izbirnim postopkom dasta ustrezno 

mnenje. Izvajalec razpisa zagotovi, da povzetek vlog prijaviteljev ne vsebuje tajnih podatkov. 

 

Odbor uporabnikov letališča in upravljavec letališča, ki ni izvajalec razpisa, v nobeni fazi izbirnega 

postopka nimata dostopa do vlog prijaviteljev. 
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4. Zadevna država članica lahko, potem ko obvesti Komisijo, v skladu s pravili Unije o državni 

pomoči med razpisne specifikacije, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci storitev zemeljske 

oskrbe, vključi obveznost javne službe za letališča, ki oskrbujejo obrobna območja ali 

območja v razvoju, ki so del ozemlja te države članice, na katerih izvajalci ne želijo opravljati 

storitev zemeljske oskrbe brez državne podpore (npr. izključne pravice ali izplačil 

nadomestila), vendar so ta letališča bistvenega pomena za zadevno državo članico v smislu 

dostopa. 

 

5. Javni razpis se začne in objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

 

6. Izbor izvajalcev, ki ga opravi izvajalec razpisa, se opravi v dveh fazah: 

 

(a) postopek ugotavljanja usposobljenosti, da se preveri ustreznost prijaviteljev, kot je 

opisano v členu 8, ter 

 

(b) postopek dodelitve, da se izbere izvajalec oziroma izvajalci z dovoljenjem, kot je 

opisano v členu 9. 

 

6a. Izvajalec razpisa obvesti odbor uporabnikov letališča in, če je primerno, upravljavca letališča 

o odločitvah, sprejetih na podlagi členov 7, 8, 9 in 10.  

 

7. Če na podlagi razpisa ni mogoče pridobiti zadostnega števila izvajalcev v skladu s 

členom 6(2), izvajalec razpisa začne nov razpis v 18 mesecih po izteku predhodnega 

razpisnega postopka. Izvajalec razpisa lahko po posvetovanju z odborom uporabnikov 

letališča to obdobje podaljša na največ 36 mesecev. 
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7a. Če ni mogoče dobiti zadostnega števila izvajalcev in zato pride do začasnega monopola pri 

izvajanju storitev zemeljske oskrbe na letališču, država članica po potrebi ureja cene tistih 

storitev zemeljske oskrbe, pri katerih je prišlo do začasnega monopola, dokler ne začne teh 

storitev na letališču izvajati drugi izvajalec. 

 

Člen 8 

Postopek ugotavljanja usposobljenosti 

 

1. Če je število izvajalcev v skladu s členom 6(2) ali členom 14(1)(a), (b) in (c) omejeno, 

izvajalec razpisa v postopku ugotavljanja usposobljenosti preveri, ali prijavitelji izpolnjujejo 

več minimalnih meril. Izvajalec razpisa ta minimalna merila določi po posvetovanju z 

odborom uporabnikov letališča in upravljavcem letališča, če ta ni izvajalec razpisa.  

 

1a. Z uporabniki letališča, ki se prijavijo za opravljanje storitev oskrbe za tretje osebe ali ki 

izvajajo lastno samooskrbo za najmanj eno od storitev zemeljske oskrbe, ki so del razpisa, se 

v postopku ugotavljanja usposobljenosti ne opravi posvetovanje za storitve, ki jih tudi sami 

izvajajo. 

 

2. Minimalna merila vključujejo zahtevo, da prijavitelj: 

 

(a) po potrebi pridobi veljavno odobritev, izdano v skladu s poglavjem IV o odobritvah, ter 

 

(b) izkaže svojo zmožnost ravnanja v skladu z ustreznimi predpisi in pravili, vključno z 

veljavnim delovnim pravom, veljavnimi kolektivnimi pogodbami, pravili ravnanja na 

letališču in zahtevami glede kakovosti na letališču, in se v pisni obliki zaveže k takemu 

ravnanju9. 

                                                 
9 Pripravljena bo uvodna izjava, v kateri bo pojasnjeno, da bi se morale za osebje, ki opravlja 

storitve zemeljske oskrbe, uporabljati kolektivne pogodbe, ki se nanašajo na specifične 
dejavnosti, ki se opravljajo na zadevnem letališču. 
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3. Izvajalec razpisa pripravi ožji seznam prijaviteljev, ki izpolnjujejo merila postopka 

ugotavljanja usposobljenosti. 

 

Člen 9 

Postopek dodelitve 

 

1. Kadar je število izvajalcev v skladu s členom 6(2) ali členom 14(1)(a), (b) in (c) omejeno, 

izvajalec razpisa v postopku dodelitve z ožjega seznama prijaviteljev izbere izvajalca ali 

izvajalce in izbranemu izvajalcu ali izvajalcem dodeli dovoljenje, potem ko se je na podlagi 

povzetka vlog prijaviteljev posvetoval z odborom uporabnikov letališča in upravljavcem 

letališča, če ta ni izvajalec razpisa. Odbor uporabnikov letališča in/ali izvajalec razpisa 

letališča lahko s kandidati opravita razgovor. 

 

2. Izbira izvajalca ali izvajalcev za dodelitev dovoljenja temelji na primerjavi vlog prijaviteljev 

glede na merila za dodelitev. Merila za dodelitev so primerna, objektivna, pregledna in 

nediskriminatorna. Izvajalec razpisa ta merila za dodelitev določi po posvetovanju z odborom 

uporabnikov letališča in upravljavcem letališča, če ta ni izvajalec razpisa. 

 

3. Merila za dodelitev vključujejo: 

 

(a) doslednost in izvedljivost poslovnega načrta, ki se ga oceni za prihodnja tri leta; 

 

(b) raven kakovosti dejavnosti, kot je ocenjena na podlagi reprezentativnega voznega reda 

letov, vključenega v razpisno dokumentacijo, vključno z učinkovito uporabo osebja in 

opreme, zadnjim sprejemom prtljage ali tovora, časom za dostavo prtljage ali tovora in 

najdaljšim časom obračanja zrakoplovov, kjer je to primerno; 

 

(c) ustreznost in pričakovano razpoložljivost materialnih sredstev za predlagano dejavnost 

ter zmožnost zagotavljanja vzdrževanja in obnavljanja teh sredstev; 



 

 
8050/12  bt/TM/ka 22 
PRILOGA DG C I C   SL 

(d) ustreznost načrtovanih človeških virov v smislu izkušenj, spretnosti in znanj delavcev 

ter ustreznost programa usposabljanja; 

 

(e) kakovost načrtovane informacijske in komunikacijske tehnologije; 

 

(f) predlagani postopek za organizacijsko načrtovanje dejavnosti; 

 

(g) postopke in varnostne ukrepe, uvedene za zagotovitev skladnosti z zahtevami za varnost 

in varovanje; 

 

(h) postopke in varnostne ukrepe, uvedene za zagotovitev skladnosti z okoljskimi 

zahtevami. 

 

4. Relativno vrednotenje meril za dodelitev je razvidno iz razpisa in ustreznih dokumentov. Za 

vsako merilo za dodelitev se uporablja niz točk z ustreznim največjim razponom. Izvajalec 

razpisa lahko za določena merila za dodelitev opredeli najmanjše število točk, ki jih mora 

prijavitelj doseči. Določitev najmanjšega števila točk je nediskriminatorna in se jasno navede 

v razpisu in ustreznih dokumentih. Izvajalec razpisa ne sme odpraviti, dodajati ali dodatno 

razčleniti meril, ki so bila prvotno določena v razpisu. 

 

5. Dovoljenje za opravljanje storitev zemeljske oskrbe na zadevnem letališču se dodeli 

prijavitelju, ki doseže največje število točk, ki ni nižje od najmanjšega števila točk, ki se 

zahteva za posamezno merilo za dodelitev. 

 

6. Z uporabniki letališča, ki se prijavijo za opravljanje storitev oskrbe za tretje osebe ali ki 

izvajajo lastno samooskrbo za najmanj eno od storitev zemeljske oskrbe, ki so del razpisa, se 

v postopku dodelitve ne opravi posvetovanje za storitve, ki jih tudi sami izvajajo. 

 

7. Izvajalec razpisa javno objavi odločitev o dodelitvi in razloge za to odločitev. 
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Člen 10 

Čas veljavnosti izbora in konec dejavnosti 

 

1. Kadar je število izvajalcev v skladu s členom 6(2) ali členom 14(1)(a), (b) in (c) omejeno, 

izvajalci storitev zemeljske oskrbe prejmejo dovoljenje za opravljanje teh storitev za najmanj 

sedem in največ deset let. V javnem razpisu se jasno navede točno obdobje veljavnosti 

dovoljenja za izvajalce in datum začetka opravljanja storitev. 

 

2. […] Če izvajalec 6 mesecev po začetnem datumu, ki je naveden v razpisu, ne začne opravljati 

svojih dejavnosti in ne more izkazati svoje pripravljenosti za opravljanje teh dejavnosti, lahko 

izvajalec razpisa odloči, da dovoljenje ne bo več veljavno. V takem primeru lahko države 

članice izvajalcu naložijo finančno kazen in dovoljenje dodelijo izvajalcu, ki je zbral drugo 

največje število točk v skladu s členom 9(5). 

 

3. Izvajalec razpisa predvidi konec obdobja veljavnosti dovoljenja in zagotovi, da se vsem 

izvajalcem, izbranim po novem javnem razpisu, izda dovoljenje za začetek opravljanja 

storitev en dan po zadnjem dnevu veljavnosti dovoljenja prejšnjega izbranega izvajalca ali 

izvajalcev. 

 

4. Če izvajalec storitev zemeljske oskrbe preneha opravljati svoje dejavnosti pred iztekom 

obdobja, za katero mu je bilo izdano dovoljenje, je zamenjan v skladu z izbirnim postopkom, 

opisanim v členih 7, 8 in 9 in v tem členu. Vsak izvajalec, ki namerava prenehati opravljati 

svoje dejavnosti, o svoji nameri obvesti ustreznega izvajalca razpisa najmanj šest mesecev 

pred svojim odhodom z letališča. Če izvajalec ne obvesti izvajalca razpisa najmanj šest 

mesecev vnaprej, mu lahko država članica naloži finančno kazen, razen če izvajalec dokaže 

višjo silo. 
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5. Kadar izvajalec preneha opravljati svojo dejavnost pred iztekom obdobja, za katero mu je bilo 

izdano dovoljenje, in izvajalcu razpisa ne omogoči dovolj časa za izbor novega izvajalca pred 

njegovim odhodom z letališča, zaradi česar pride na tem letališču do začasnega monopola ali 

duopola pri nekaterih storitvah zemeljske oskrbe, izda država članica za opravljanje teh 

storitev na zadevnem letališču za omejeno obdobje, ki ni daljše od dvanajstih mesecev, 

dovoljenje izvajalcu storitev zemeljske oskrbe brez izbirnega postopka, ki je določen v 

členih 7, 8, 9 in v tem členu. 

 

5a. Če država članica ne more pridobiti izvajalca storitev zemeljske oskrbe za to omejeno 

obdobje, po potrebi sama ureja cene teh storitev zemeljske oskrbe, pri katerih je prišlo do 

začasnega monopola, dokler storitev zemeljske oskrbe na letališču ne začne opravljati še en 

izvajalec. 

 

6. […] 

 

7. […] 

 

Člen 11 

Upravljavec letališča kot izvajalec storitev zemeljske oskrbe 

 

1. Če je število izvajalcev storitev zemeljske oskrbe omejeno v skladu s členom 6(2), lahko te 

storitve opravlja upravljavec letališča, pri čemer zanj ne velja izbirni postopek, določen v 

členih od 7 do 10. Upravljavec letališča lahko podobno, brez uporabe tega postopka, 

dovoljenje za opravljanje storitev zemeljske oskrbe na zadevnem letališču izda podjetju: 

 

(a) če to podjetje neposredno ali posredno nadzoruje;  

 

(b) če ga neposredno ali posredno nadzoruje podjetje. 
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2. Kadar upravljavec letališča, ki opravlja storitve zemeljske oskrbe v skladu z odstavkom 1, ne 

izpolnjuje več pogojev iz odstavka 1, lahko še naprej opravlja te storitve za obdobje petih let, 

pri čemer zanj ne velja izbirni postopek, določen v členih 7 do 10. Ob koncu tega petletnega 

obdobja izvajalec najmanj šest mesecev pred iztekom tega petletnega obdobja o tem obvesti 

ustreznega izvajalca razpisa. Če izvajalec storitve ne obvesti izvajalca razpisa najmanj šest 

mesecev vnaprej, mu lahko država članica naloži finančno kazen. Finančna kazen se ne 

naloži, če lahko izvajalec dokaže višjo silo. Če izvajalec preneha opravljati svojo dejavnost 

pred iztekom petletnega obdobja, se uporablja člen 10(4) in (5). 

 

Člen 12 

Varstvo pravic delavcev v primeru prenosa osebja pri storitvah, za katere veljajo omejitve dostopa 

na trg 

 

1. Ta člen se uporablja samo za storitve zemeljske oskrbe, za katere je zadevna država članica 

omejila število izvajalcev v skladu s členom 6 ali 14. Ta člen ne vpliva na člen 40 in se ne 

uporablja, kadar se uporablja Direktiva 2001/23/ES.  

 

1a. Države članice lahko pooblastijo socialne partnerje na primerni ravni, da s pogajanji določijo 

praktično ureditev za izvajanje tega člena. 

 

2. Če po postopku izbire, določenem v členih 7 do 10, izvajalec storitev zemeljske oskrbe iz 

odstavka 1 izgubi dovoljenje za opravljanje teh storitev, lahko države članice od izvajalca 

oziroma izvajalcev storitev zemeljske oskrbe, ki začnejo naknadno opravljati te storitve, 

zahtevajo, da predhodno zaposlenemu osebju, ki opravlja te storitve, priznajo pravice, do 

katerih bi bilo osebje upravičeno, če bi prišlo do prenosa v smislu Direktive 

Sveta 2001/23/ES. 
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3. Države članice zahtevo iz odstavka 2 omejijo na zaposlene predhodnega izvajalca, vključene 

v opravljanje storitev, za katere je predhodni izvajalec izgubil dovoljenje. 

 

4. Države članice omejijo zahtevo iz odstavka 2, da je sorazmerna z obsegom dejavnosti, ki se 

dejansko prenesejo na drugega izvajalca oziroma izvajalce. 

 

5. Kadar država članica uveljavi zahtevo iz odstavka 2, je treba v razpisni dokumentaciji za 

postopek izbire, določen v členih 7 do 10, navesti seznam zadevnega osebja in ustrezne 

podrobnosti o pogodbenih pravicah ter pogojih, na podlagi katerih se šteje, da so zaposleni 

povezani z zadevnimi storitvami. 

 

6. Kadar v primerih, ki niso zajeti v odstavku 2, izvajalec storitev zemeljske oskrbe uporabniku 

letališča preneha zagotavljati storitve zemeljske oskrbe, ki pomenijo znaten del dejavnosti 

zemeljske oskrbe tega izvajalca, ali kadar se samooskrbovani uporabnik letališča odloči za 

prenehanje samooskrbe, lahko države članice od izvajalca oziroma izvajalcev storitev 

zemeljske oskrbe ali samooskrbovanega uporabnika letališča, ki pozneje opravljata te storitve, 

zahtevajo, da predhodno zaposlenemu osebju za opravljanje teh storitev priznata pravice, do 

katerih bi bilo to osebje upravičeno, če bi prišlo do prenosa v smislu Direktive 

Sveta 2001/23/ES. 

 

7. Zahtevo iz odstavka 6 države članice omejijo na delavce prejšnjega izvajalca, vključene v 

opravljanje storitev zemeljske oskrbe, ki jih prejšnji izvajalec preneha zagotavljati. 

 

8. Zahtevo iz odstavka 6 države članice omejijo na zaposlene samooskrbovanega uporabnika 

letališča, ki so vključeni v opravljanje storitev zemeljske oskrbe, za katere se je prejšnji 

samooskrbovani uporabnik letališča odločil, da jih preneha zagotavljati v okviru samooskrbe. 
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9. Zahtevo iz odstavka 6 države članice omejijo, tako da je sorazmerna z obsegom dejavnosti, ki 

so bile dejansko prenesene na drugega izvajalca ali samooskrbovanega uporabnika letališča. 

 

10. […] 

 

11. Države članice obvestijo Komisijo o vseh ukrepih, sprejetih v skladu s tem členom. 

 

Člen 13 

Otoška letališča 

 

Za izbiro izvajalcev storitev zemeljske oskrbe na letališču, kot je določeno v členih 7 do 10, lahko 

država članica med razpisne specifikacije vključi obveznost javne službe za druga letališča v tej 

državi članici, pod pogojem, da: 

 

(a) so ta letališča na otokih v istem geografskem območju, 

 

(b) ima vsako od teh letališč letni promet, ki ni manjši od 100 000 potnikov, ter 

 

(c) to vključitev odobri Komisija. 

 

Odločitev o odobritvi vključitve je izvedbeni akt, ki se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 

iz člena 43(2). Ta člen ne vpliva na pravila Unije o državni pomoči. 
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Oddelek 3 Izjeme za samooskrbo in zemeljsko oskrbo za tretje osebe 

 

Člen 14 

Izjeme 

 

1. Kadar posebne omejitve razpoložljivega prostora ali zmogljivosti na letališču, ki so zlasti 

posledica zasičenosti letališča ali stopnje izkoriščenosti območja, onemogočijo odprtje trga 

in/ali izvedbo samooskrbe do stopnje, določene s to uredbo, se lahko zadevne države članice 

odločijo: 

 

(a) da na celotnem letališču ali delu letališča omejijo število izvajalcev na najmanj dva 

izvajalca za eno ali več vrst storitev zemeljske oskrbe, razen tistih iz člena 6(2); v tem 

primeru se uporablja člen 6(3); 

 

(b) da na letališčih, katerih letni promet presega 2 milijona potnikov ali 50 000 ton tovora, 

pravico do opravljanja ene ali več vrst storitev zemeljske oskrbe, navedenih v 

členu 6(2), pridržijo enemu samemu izvajalcu; 

 

(c) da na letališčih, katerih letni promet presega 5 milijonov potnikov ali 100 000 ton 

prometa, eno ali več vrst storitev zemeljske oskrbe iz člena 6(2) omejijo na enega ali 

dva izvajalca, pri čemer se za omejitev na dva izvajalca uporablja člen 6(3);  

 

(d) da pravico do samooskrbe iz člena 5 pridržijo omejenemu številu uporabnikov letališč, 

pod pogojem, da so ti uporabniki izbrani na podlagi primernih, objektivnih, preglednih 

in nediskriminatornih meril. 
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2. Za vse izjeme iz odstavka 1: 

 

(a) se določi ena ali več vrst storitev zemeljske oskrbe, za katere je bila odobrena izjema, in 

posebne omejitve razpoložljivega prostora ali zmogljivosti, ki to izjemo utemeljujejo; 

 

(b) se priloži načrt ustreznih ukrepov za odpravo omejitev, vključno z okvirnim časovnim 

načrtom za izvedbo teh ukrepov. 

 

3. Izjeme ne smejo: 

 

(a) povzročati izkrivljanja konkurence med izvajalci storitev zemeljske oskrbe in/ali 

samooskrbovanimi uporabniki letališč; 

 

(b) biti obsežnejše, kakor je potrebno. 

 

4. Države članice o vsaki izjemi, ki jo nameravajo odobriti na podlagi odstavka 1, in o razlogih, 

ki jo upravičujejo, obvestijo Komisijo vsaj šest mesecev pred začetkom veljavnosti te izjeme. 

 

5. Komisija po prejemu obvestila v Uradnem listu Evropske unije objavi povzetek vseh 

odločitev o izjemah, o katerih je bila obveščena, in povabi zainteresirane strani, naj predložijo 

pripombe. 

 

6. Komisija podrobno pregleda odločitve o izjemah, o katerih jo obvestijo države članice. V ta 

namen Komisija opravi podrobno analizo razmer in študijo ustreznih ukrepov, o katerih jo je 

obvestila država članica, da preveri, ali domnevne omejitve obstajajo in tudi ali sta odprtje 

trga in/ali opravljanje samooskrbe do stopnje, določene s to uredbo, v resnici onemogočena. 
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7. Po tem preverjanju in posvetovanju z zadevno državo članico lahko Komisija odobri 

odločitev države članice, ali pa tej odločitvi nasprotuje, če meni, da obstoj domnevnih 

omejitev ni bil dokazan ali da omejitve niso dovolj resne, da bi upravičile izjemo. Komisija 

lahko po posvetovanju z zadevno državo članico od nje tudi zahteva, da spremeni obseg 

izjeme ali jo omeji na tiste dele letališča, za katere je bil obstoj domnevnih omejitev dokazan. 

 

8. Komisija sprejme odločitev najkasneje šest mesecev po uradnem obvestilu države članice in 

jo objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

 

9. Izvedbeni sklepi iz odstavkov 7 in 8 tega člena se sprejmejo v skladu s svetovalnim 

postopkom iz člena 43(2). 

 

10. Izjeme, ki so jih države članice odobrile v skladu z odstavkom 1, ne smejo trajati več kot tri 

leta, razen izjem, odobrenih na podlagi odstavka 1(b) in (c). Država članica sprejme novo 

odločitev o vsakem zahtevku za izjemo najkasneje v šestih mesecih pred koncem tega 

obdobja, prav tako v skladu z določbami iz tega člena. 

 

11. Izjeme, ki so jih države članice odobrile na podlagi odstavka 1(b) in (c), ne smejo trajati več 

kot dve leti. Na podlagi določb iz odstavka 1 lahko država članica kljub temu zahteva 

enkratno podaljšanje tega obdobja za dve leti. O tovrstni zahtevi odloča Komisija. Komisija 

sprejme izvedbeni sklep v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 43(2). 
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Člen 15 

Posvetovanja z izvajalci storitev zemeljske oskrbe in uporabniki letališč 

 

Upravljavec letališča izvede postopek posvetovanja o uporabi te uredbe z odborom uporabnikov 

letališča in podjetji, ki opravljajo storitve zemeljske oskrbe. To posvetovanje med drugim zajema 

kakovost storitev in ceno storitev zemeljske oskrbe, za katere je bila odobrena izjema v skladu s 

členom 14(1)(b) in (c), ter organizacijo opravljanja teh storitev. Posvetovanje se opravi najmanj 

enkrat letno. Upravljavec letališča vodi zapisnik tega sestanka, ki ga na zahtevo pošlje Komisiji. 

 

Poglavje IV — Odobritve 

 

Člen 16 

 Odobritve v državah članicah EU 

 

 

Za letališča, katerih letni promet je v vsaj treh zaporednih letih presegel 2 milijona potnikov ali 

50 000 ton tovora, lahko države članice od izvajalca storitev zemeljske oskrbe ali 

samooskrbovanega uporabnika zahtevajo, da za opravljanje storitev zemeljske oskrbe pridobi 

odobritev pristojnega organa (v nadaljnjem besedilu: organ, pristojen za odobritev), ki je neodvisen 

od vseh upravljavcev letališč. 

[…] 

[…] 
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Člen 17 

Merila za izdajo odobritve 

 

1. Če država članica ali, če je to ustrezno, kateri koli organ, pristojen za odobritev, izda 

odobritev, se morajo merila za tako odobritev nanašati na: 

 

(a) […] 

 

(aa) izpolnjevanje ali pričakovano izpolnjevanje zahtev iz te uredbe ter nacionalnih določb 

države članice, v kateri deluje prijavitelj, glede: 

 

– socialnega varstva, 

 

– varstva okolja ter 

 

– varnosti in varovanja na letališčih, vključno z varnostjo in varovanjem instalacij, 

zrakoplovov, opreme in oseb; 

 

(b) […] 

 

(c) izpolnjevanje finančnih pogojev: med drugim prijavitelj ne sme biti v postopku zaradi 

nesolventnosti ali v drugem podobnem postopku ali v stečaju, kar po potrebi izkaže 

zlasti s predložitvijo revidiranih računovodskih izkazov za dve predhodni finančni leti, 

njegove dejavnosti pa morajo biti vzdržne, kar izkaže zlasti s predložitvijo poslovnega 

načrta za vsaj prvi dve leti poslovanja; 

 

(d) dokazilo o dobrem imenu, vključno z dokazili o plačanih davkih in prispevkih za 

socialno varnost v zadnjem letu, v državah članicah, v katerih opravlja morebitno 

dejavnost, ali – v primeru podjetja iz tretje države, ki ne opravlja nobenih dejavnosti v 

Uniji – v državi izvora; 
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(e) kadrovsko politiko, ki zagotavlja, da so sedanji in prihodnji zaposleni usposobljeni in 

imajo strokovne izkušnje, potrebne za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavlja. 

 

(f) […] 

 

(g) […] 

 

[Členi 18–24 se črtajo.] 

 

 

Člen 25 

 Postopek odobritve 

 

1. Postopek izdaje odobritve je pregleden, nediskriminatoren in v praksi ne sme omejiti dostopa 

na trg ali pravice do samooskrbe bolj, kot je določeno s to uredbo. 

 

1a. Organ, pristojen za odobritev, sprejme odločitev o vlogi čim prej, najkasneje pa v dveh 

mesecih po predložitvi vseh potrebnih podatkov, in ob tem upošteva vsa razpoložljiva 

dokazila. O odločitvi organa, pristojnega za odobritev, so obveščeni prijavitelj in organi, 

pristojni za odobritev, iz drugih držav članic. V zavrnitvi so navedeni razlogi zanjo. 

 

2. […] 

 

3. Organ, pristojen za odobritev, objavi postopke in seznam izdanih odobritev. 

 

[Člen 26 se črta.] 
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Poglavje V — Obveznosti upravljavcev infrastrukture 

 

Člen 27 

Dostop do infrastrukture 

 

1. Izvajalci storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovani uporabniki letališča imajo prost dostop 

do infrastrukture, in sicer v tolikšni meri, da lahko izvajajo svoje dejavnosti. Upravljavec 

infrastrukture lahko ta dostop pogoji s primernimi, objektivnimi, preglednimi in 

nediskriminatornimi pogoji. 

 

2. Prostor, ki je na letališču na voljo za storitve zemeljske oskrbe, mora biti razdeljen med 

različne izvajalce storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovane uporabnike letališč, tudi nove 

ponudnike, v obsegu, ki je potreben za uveljavljanje njihovih pravic ter omogoča učinkovito 

in pošteno konkurenco na podlagi primernih, objektivnih, preglednih in nediskriminatornih 

pravil in meril. 

 

Člen 27a 

 Centralizirana infrastruktura 

 

1. Ta člen se uporablja samo za letališča, katerih letni promet je v vsaj treh predhodnih letih 

presegel 2 milijona potnikov ali 50 000 ton tovora. 

 

2. [prestavljeno v odstavek 9] 

 

3. Upravljanje centralizirane infrastrukture je lahko pridržano za upravljavca infrastrukture, ki 

lahko določi, da je uporaba te infrastrukture za izvajalce storitev zemeljske oskrbe in 

samooskrbovane uporabnike letališč obvezna. Upravljanje centralizirane infrastrukture se 

izvaja pregledno, objektivno in nediskriminatorno.  
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4. Upravljavec letališča ali, kjer je primerno, javni organ ali kateri koli drug organ, ki nadzoruje 

upravljavca letališča, objektivno ter po posvetovanju z odborom uporabnikov letališča in 

podjetji, ki opravljajo storitve zemeljske oskrbe na letališču, odloči, katero infrastrukturo je 

treba centralizirati.  

 

 Upravljavec letališča ali, kjer je primerno, javni organ ali kateri koli drug organ, ki nadzoruje 

upravljavca letališča, zagotovi, da je infrastruktura, ki sodi v opredelitev pojma "centralizirana 

infrastruktura", ustrezno označena kot takšna, in da so izpolnjene vse zahteve iz tega poglavja 

v zvezi s centralizirano infrastrukturo. 

 

5. Če se odbor uporabnikov letališča ne strinja z odločitvijo upravljavca letališča o 

centraliziranju ali zavrnitvi centraliziranja, lahko za odločitev o tem, ali je treba zadevno 

infrastrukturo centralizirati ali ne in v kolikšnem obsegu, zaprosi neodvisni nadzorni organ ali 

kateri koli drug pristojni organ zadevne države članice, ki je neodvisen od upravljavca 

letališča (v nadaljnjem besedilu: neodvisni organ). 

 

6. [prestavljeno v člen 27] 

 

7. [prestavljeno v člen 27] 

 

8. Če je za presojo o odločitvi o obsegu centralizirane infrastrukture v skladu z odstavkom 5 tega 

člena zaprošen neodvisni organ, ta odločitev ne začne učinkovati, dokler neodvisni organ te 

zadeve ne obravnava. Neodvisni organ v štirih tednih po predložitvi zadeve sprejme začasno 

odločitev o začetku veljavnosti obsega centralizirane infrastrukture, razen če je v enakem času 

mogoče sprejeti končno odločitev. Neodvisni organ ali kateri koli drug pristojni organ pri 

odločanju preuči utemeljitev strani glede obsega centralizirane infrastrukture. 
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9. Če se za uporabo centralizirane infrastrukture določi pristojbina za zemeljsko oskrbo, kot je 

navedeno v členu 28, upravljavec letališča objavi seznam centralizirane infrastrukture na 

letališču. Če je za upravljanje centralizirane infrastrukture zadolžen drug organ, ta seznam 

centralizirane infrastrukture za namen objave posreduje upravljavcu letališča. 

 

Člen 28 

Pristojbine za zemeljsko oskrbo za infrastrukturo 

 

1. Ta člen se uporablja samo za letališča, katerih letni promet je v vsaj treh predhodnih letih 

presegel 2 milijona potnikov ali 50 000 ton tovora. 

 

2. Kadar se za uporabo infrastrukture določi pristojbina za zemeljsko oskrbo, upravljavec 

infrastrukture zagotovi, da se višina pristojbine za zemeljsko oskrbo določi na podlagi 

primernih, objektivnih, preglednih in nediskriminatornih meril. 

 

3. Upravljavec infrastrukture lahko iz zaračunanih pristojbin za zemeljsko oskrbo pokrije lastne 

stroške in ustvari ustrezno donosnost sredstev. Pristojbine za zemeljsko oskrbo štejejo za 

plačilo za storitev. 

 

4. Vse pristojbine za zemeljsko oskrbo iz odstavka 2 se določijo na ravni posameznega letališča 

po posvetovanju z odborom uporabnikov letališča ali uporabniki letališča, zastopniki ali 

združenji iz člena 6(1) Direktive 2009/12in podjetji, ki opravljajo storitve zemeljske oskrbe na 

letališču. Pri letaliških omrežjih lahko države članice upravljavcu omrežja dovolijo, da uvede 

skupen in pregleden sistem obračunavanja pristojbin za infrastrukturo na letališčih, ki so 

vključena v zadevno letališko omrežje.  



 

 
8050/12  bt/TM/ka 37 
PRILOGA DG C I C   SL 

4a. Upravljavec infrastrukture odboru uporabnikov letališča ali uporabnikom letališča, 

zastopnikom ali združenjem iz člena 6(1) Direktive 2009/12 in podjetjem, ki opravljajo 

storitve zemeljske oskrbe na letališču, vsaj enkrat letno, če ni bilo drugače dogovorjeno med 

zadnjimi posvetovanji, posreduje informacije o postavkah, ki tvorijo podlago za določitev 

pristojbin za zemeljsko oskrbo. Te informacije vključujejo vsaj: 

 

(a) seznam različnih storitev in infrastrukture, ki se zagotavljajo kot povračilo za pristojbine 

za zemeljsko oskrbo; 

 

(b) metodologijo, uporabljeno za določanje pristojbin za zemeljsko oskrbo; 

 

(c) celotno strukturo stroškov v zvezi z objekti in napravami ter storitvami, na katere se 

nanašajo pristojbine za ozemeljsko oskrbo; 

 

(d) prihodek iz različnih pristojbin za zemeljsko oskrbo, skupni strošek storitev, ki je bil z 

njimi pokrit; 

 

(e) vsa finančna sredstva javnih organov za zmogljivosti in storitve, na katere se nanašajo 

pristojbine; 

 

(ee) napovedi stanja na letališču glede pristojbin za zemeljsko oskrbo, rasti prometa in 

načrtovanih naložb v infrastrukturo; 

 

(ef) dejansko uporabo infrastrukture v zadevnem obdobju ter 

 

(f) predvideni učinek predlaganih večjih naložb na zmogljivost letališča. 
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4b. Če je med uporabniki letališča in upravljavcem infrastrukture sklenjen večletni sporazum, 

posvetovanja potekajo v skladu s tem sporazumom. Države članice obdržijo pravico 

zahtevati pogostejša posvetovanja. 

 

4c. Ob upoštevanju nacionalne zakonodaje se podatki, posredovani na podlagi odstavka 4a, 

štejejo za zaupne ali gospodarsko pomembne in tako se z njimi tudi ravna. Če delnice 

upravljavca infrastrukture kotirajo na borzi, je treba še zlasti izpolnjevati borzne predpise. 

 

5. Upravljavec letališča objavi višino pristojbin za zemeljsko oskrbo, vključno s podrobnim 

seznamom izvajanih storitev. Če infrastrukturo upravlja drug organ, upravljavca letališča 

obvešča o višini pristojbin za zemeljsko oskrbo, tudi o podrobnem seznamu izvajanih storitev, 

tako da jih je mogoče objaviti. 

 

6. Kadar odbor uporabnikov letališča ali uporabniki letališča, zastopniki ali združenja iz 

člena 6(1) Direktive 2009/12 ne soglašajo s pristojbino za zemeljsko oskrbo, ki jo določi 

upravljavec infrastrukture, lahko za odločitev o višini pristojbine za zemeljsko oskrbo 

zaprosijo neodvisni nadzorni organ zadevne države članice. 

 

7. Če je za presojo o odločitvi o višini pristojbin za zemeljsko oskrbo v skladu z odstavkom 6 

tega člena zaprošen neodvisni nadzorni organ, ta odločitev ne začne učinkovati, dokler 

neodvisni organ te zadeve ne obravnava. Neodvisni nadzorni organ v štirih tednih po 

predložitvi zadeve sprejme začasno odločitev o začetku veljavnosti višine pristojbin za 

zemeljsko oskrbo, razen če je v enakem času mogoče sprejeti končno odločitev. Neodvisni 

nadzorni organ pri odločanju preuči utemeljitev strani glede višine pristojbin za zemeljsko 

oskrbo. 
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8. Država članica se lahko odloči, da ne bo uporabila odstavkov 6 in 7 za spremembo višine ali 

strukture pristojbin za zemeljsko oskrbo na letališčih, na katerih se v skladu z nacionalno 

zakonodajo uporablja obvezni postopek, po katerem pristojbine za zemeljsko oskrbo ali 

njihovo najvišjo raven določi ali odobri neodvisni nadzorni organ. Postopki, pogoji in merila, 

ki jih v namene tega odstavka uporabi država članica, so primerni, objektivni, 

nediskriminatorni in pregledni. 

 

Člen 28a 

Odločitve o centralizirani infrastrukturi in višini pristojbin za zemeljsko oskrbo 

 

1. Države članice ob nesoglasju iz člena 27a(5) in (8) ter člena 28(6) in (7) zagotovijo, da so 

sprejeti ukrepi za: 

(a) uvedbo postopka za rešitev nesoglasja med vpletenimi stranmi; 

 

(b) določitev pogojev, pod katerimi se neodvisni nadzorni organ ali drug pristojni organ 

lahko vključi v reševanje nesoglasja. Zadevni organ zavrne zlasti pritožbe, za katere 

meni, da niso ustrezno utemeljene ali zadostno dokumentirane, ter 

 

(c) določitev meril, v skladu s katerimi se bodo nesoglasja preučila, da bi tako našli rešitev. 

 

2. Neodvisni nadzorni organ ali drug pristojni organ brez poseganja v člen 27a(8) in člen 28(7) 

svojo končno odločitev objavi čim prej, najpozneje pa v štirih mesecih od dneva, ko mu je 

bila zadeva predložena. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih se ta rok lahko podaljša 

za dva meseca. Odločitve neodvisnega nadzornega organa ali drugega pristojnega organa so 

zavezujoče, vendar ne posegajo v parlamentarni ali sodni pregled, ki se uporablja v državah 

članicah. 
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Člen 29 

Ločeno računovodstvo 

 

1. Na letališčih, katerih letni promet je v vsaj treh predhodnih letih presegel 2 milijona potnikov 

ali 50 000 ton tovora, upravljavec infrastrukture, ki opravlja storitve zemeljske oskrbe za 

tretje osebe, računovodstvo za svoje dejavnosti zemeljske oskrbe loči od računovodstva za 

druge dejavnosti. Del te ločitve računovodstva so tudi ločene bilance stanja in izkazi uspeha. 

 

2. […] 

 

3. Subjekti, ki opravljajo storitve zemeljske oskrbe iz odstavka 1, ne smejo prejeti nikakršnega 

navzkrižnega subvencioniranja iz aeronavtičnih dejavnosti, povezanih z upravljanjem 

letališke infrastrukture, ali iz aeronavtičnih dejavnosti, povezanih z upravljanjem 

centralizirane infrastrukture, ki bi jim omogočile, da znižajo cene, ki jih zaračunavajo tretjim 

osebam za svoje storitve zemeljske oskrbe. 

 

4. Za namene tega člena "aeronavtične dejavnosti" upravljavca letališča pomenijo vse 

dejavnosti, ki jih upravljavec letališča izvaja na svojem letališču in ki se nanašajo na 

opravljanje storitev ali infrastrukturo za uporabnike letališča, izvajalce storitev zemeljske 

oskrbe v njihovi dejavnosti zračnega prometa ali letalske potnike, ki uporabljajo letališče, kot 

so zaračunavanje letaliških pristojbin, dodelitev infrastrukture in instalacij ter varnostni in 

varovalni ukrepi na letališču. Dejavnosti, ki niso aeronavtične, vključujejo nepremičninske 

dejavnosti ali vse druge dejavnosti, ki ne sodijo v sektor zračnega prometa. 
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5. Pred iztekom vsakega finančnega leta neodvisni revizor preveri, da se računovodstvo vodi 

ločeno, kot je določeno v odstavku 1, ter da ni prišlo do navzkrižnega subvencioniranja iz 

odstavka 3. Upravljavec infrastrukture, ki opravlja storitve zemeljske oskrbe, pristojnemu 

organu vsako leto posreduje dokaze o tem preverjanju. Kadar subjekti, ki opravljajo storitve 

zemeljske oskrbe iz odstavka 1, prejmejo navzkrižno subvencioniranje iz dejavnosti, ki niso 

aeronavtične, dokažejo, da je to skladno z odstavkom 3. 

 

Poglavje VI — Usklajevanje dejavnosti in standardov 

 

Člen 30 

Vloga upravljavca letališča pri usklajevanju storitev zemeljske oskrbe 

 

1. Upravljavec letališča je odgovoren za ustrezno usklajevanje dejavnosti zemeljske oskrbe na 

svojem letališču. Upravljavec letališča kot koordinator na letališču predvsem zagotovi, da se 

dejavnosti izvajalcev storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovanih uporabnikov letališča 

izvajajo v skladu z letališkimi pravili ravnanja, ki so opredeljena v členu 31. 

 

2. Na letališčih, katerih letni promet je v vsaj treh zaporednih letih presegel 5 milijonov potnikov 

ali 100 000 ton tovora, poleg tega: 

 

(a) dejavnosti izvajalcev storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovanih uporabnikov 

letališča dosegajo minimalne standarde, določene v členu 32; 

 

(b) upravljavec letališča zagotovi, da se dejavnosti izvajalcev storitev zemeljske oskrbe in 

samooskrbovanih uporabnikov letališč usklajujejo na podlagi ustreznega načrta ukrepov 

ob nepredvidljivih dogodkih ter, kot je ustrezno v skladu s Prilogo II, letališkega 

sodelovalnega odločanja. 
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3. […] 

 

4. Upravljavec letališča Komisiji predloži letno poročilo o uporabi ukrepov iz odstavka 2. V tem 

letnem poročilu so upoštevane specifikacije, opredeljene v izvedbenem aktu, ki se sprejme po 

postopku pregleda iz člena 43(3). Komisija lahko zahteva, da ji organ Eurocontrola za oceno 

uspešnosti predloži konsolidirano poročilo. 

 

5. Upravljavec letališča po potrebi obvesti organ, ki je izdal odobritev, o vseh težavah z izvajalci 

storitev zemeljske oskrbe ali samooskrbovanimi uporabniki letališč na svojem letališču. 

 

6. Določbe iz tega člena ne posegajo v pravila EU o konkurenci. 

 

Člen 31 

Pravila ravnanja 

 

1. […] 

 

2. Pravila ravnanja lahko določi država članica, upravljavec letališča, javni organ ali vsak drug 

organ, ki nadzoruje letališče, ter tako zagotovi pravilno delovanje letališča. 

 

2a. […] 
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3. Pravila ravnanja so skladna z naslednjimi načeli: 

 

(a) uporabljajo se nediskriminatorno za različne izvajalce storitev zemeljske oskrbe in 

uporabnike letališč; 

 

(b) nanašajo se na načrtovani cilj; 

 

(c) v praksi ne smejo omejiti dostopa na trg ali pravice do samooskrbe bolj, kot je določeno 

s to uredbo. 

 

4. Država članica lahko – po potrebi na predlog upravljavca letališča: 

 

(a) zahteva plačilo finančne kazni, omeji ali prepove dejavnosti izvajalca storitev zemeljske 

oskrbe ali samooskrbovanega uporabnika letališča, kadar ne upošteva pravil ravnanja iz 

odstavkov 1 in 2 tega člena. Država članica obvesti Komisijo in po potrebi zadevni 

organ, pristojen za odobritev, o vseh ukrepih, sprejetih v skladu s tem odstavkom; 

 

(b) zahteva, da izvajalci storitev zemeljske oskrbe pošteno in nediskriminatorno sodelujejo 

pri izvajanju obveznosti javne službe, določene v državni zakonodaji ali predpisih, tudi 

obveznosti zagotavljanja stalnosti storitev. 

 

Člen 32 

Minimalni standardi 

 

1. Za namene tega člena "minimalni standardi" pomenijo minimalne zahteve za storitve 

zemeljske oskrbe. 
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2. Na letališčih, katerih letni promet je v vsaj treh predhodnih letih presegel 5 milijonov 

potnikov ali 100 000 ton tovora, upravljavec letališča ali, kjer je primerno, država članica, 

javni organ ali kateri koli drug organ, ki nadzoruje letališče, določi minimalne standarde za 

opravljanje storitev zemeljske oskrbe. Takšni standardi morajo upoštevati varnostna pravila, 

ureditve ter sisteme upravljanja letaliških operatorjev in letalskih operatorjev iz Uredbe (ES) 

št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter biti z njimi skladni10. 

 

3. Izvajalci storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovani uporabniki letališč spoštujejo te 

minimalne standarde. Država članica ali, če je ustrezno, upravljavec letališča lahko zahteva, 

da morajo izvajalci storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovani uporabniki letališča 

vzpostaviti in izvajati sistem varnostnega upravljanja, ki ustreza velikosti podjetja, naravi in 

kompleksnosti dejavnosti, je združljiv s sistemi upravljanja letališkega operaterja ter skladen z 

drugimi varnostnimi zahtevami iz nacionalne zakonodaje ali zakonodaje Unije. Uporabniki 

letališč in izvajalci storitev zemeljske oskrbe minimalne standarde spoštujejo tudi v svojih 

pogodbenih razmerjih. 

 

4. Minimalni standardi zajemajo naslednja področja: operativno uspešnost, usposabljanje, 

obveščanje in pomoč za potnike, zlasti kot je navedeno v Uredbi (ES) št. 261/2004 

Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbi (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta, letališko sodelovalno odločanje, kot je ustrezno v skladu s Prilogo II, varnostne in 

varovalne ukrepe ter ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih in okoljske standarde. 

 

4a. Upravljavec letališča ali, če je ustrezno, država članica lahko zahteva, da mora vsak 

uporabnik letališča imenovati zastopnika ali biti na letališču pravno zastopan, da bo 

zagotovljeno pravilno izvajanje minimalnih standardov. 

                                                 
10 Pripravljena bo uvodna izjava o potrebni skladnosti med lokalno določenimi minimalnimi 

standardi in zahtevami za sisteme varnostnega upravljanja. 
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5. Minimalni standardi so pravični, pregledni, nediskriminatorni in ne posegajo v veljavno 

zakonodajo Unije, vključno z uredbama (ES) št. 261/2004 in (ES) št. 1107/2006. Glede 

kakovosti letaliških dejavnosti so dosledni, sorazmerni in primerni. Brez poseganja v pravice 

držav članic na tem področju se ustrezno upošteva kakovost carinskih postopkov, postopkov 

varovanja letališča in imigracijskih postopkov. 

 

6. […] 

 

7. Pred določitvijo teh standardov se upravljavec letališča posvetuje z odborom uporabnikov 

letališča in izvajalci storitev zemeljske oskrbe. 

 

8. Države članice se lahko odločijo, da bodo uporabljale določbe iz tega člena na letališčih, ki 

niso navedena v odstavku 2. 

 

9. Kadar izvajalec storitev zemeljske oskrbe ali samooskrbovani uporabnik letališča ne 

izpolnjuje minimalnih standardov iz tega člena, upravljavec letališča brez poseganja v zahteve 

nacionalne zakonodaje ali zakonodaje Evropske unije najprej poskuša problem rešiti tako, da 

ga predloži odboru uporabnikov letališča. Če to ne zagotovi izpolnjevanja minimalnih 

standardov, lahko država članica, po potrebi na predlog upravljavca letališča, zahteva plačilo 

finančne kazni, omeji ali prepove dejavnosti izvajalca storitev zemeljske oskrbe ali 

samooskrbovanega uporabnika letališča. Država članica obvesti Komisijo in po potrebi 

zadevni pristojni organ o vseh ukrepih, sprejetih v skladu s tem odstavkom. 
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[Člen 33 se črta.] 

 

 Člen 34 

Usposabljanje 

 

1. Izvajalci storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovani uporabniki letališča na lastne stroške 

zagotovijo, da so vsi njihovi zaposleni, ki so vključeni v opravljanje storitev zemeljske 

oskrbe, tudi vodstveno osebje in nadzorniki, dovolj usposobljeni za opravljanje nalog, ki so 

jim dodeljene, zlasti kadar začenjajo novo delo. 

 

2. […] 

 

3. […] 

4. Upravljavec letališča ali, če je ustrezno, država članica, javni organ ali drug organ, ki 

nadzoruje letališče, po potrebi določi minimalne standarde za usposabljanje, tudi ustrezna 

področja usposabljanja za specifične dejavnosti zadevnih storitev zemeljske oskrbe, ter lahko 

od izvajalcev storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovanih uporabnikov letališča zahteva 

podatke, ki dokazujejo, da upoštevajo ta člen. 
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Člen 35 

Sklepanje pogodb s podizvajalci 

 

1. Izvajalci storitev zemeljske oskrbe lahko sklepajo pogodbe s podizvajalci brez poseganja v 

odstavke 2, 3 in 4. 

 

2. Samooskrbovani uporabniki letališč lahko sklenejo pogodbe s podizvajalci za storitve 

zemeljske oskrbe samo, kadar storitev samooskrbe zaradi višje sile začasno ne morejo 

opravljati. 

 

3. Podizvajalci ne smejo posredovati storitev zemeljske oskrbe v delo drugim podizvajalcem. 

 

4. Izvajalec storitev zemeljske oskrbe iz člena 11(1) sme sklepati pogodbe s podizvajalci samo, 

kadar zaradi višje sile teh storitev začasno ne more opravljati. 

 

5. Vsak izvajalec storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovani uporabnik letališča, ki posreduje 

delo enemu ali več podizvajalcem, zagotovi, da podizvajalci upoštevajo obveznosti, ki na 

podlagi te uredbe veljajo za izvajalce storitev zemeljske oskrbe, po potrebi tudi obveznost, da 

imajo odobritev za opravljanje storitev zemeljske oskrbe. 

 

6. Vsak izvajalec storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovani uporabnik letališča, ki posreduje 

delo enemu ali več podizvajalcem, sporoči upravljavcu letališča in zadevnim uporabnikom 

letališča ime in dejavnosti zadevnih podizvajalcev. 

 

7. Kadar izvajalec storitev zemeljske oskrbe zaprosi za dovoljenje za opravljanje teh storitev na 

podlagi postopka izbire iz člena 7, pri tem navede število, dejavnosti in imena podizvajalcev, 

s katerimi namerava sodelovati. 
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Člen 35a [prejšnji člen 22] 

Zavarovanje 

 

Izvajalci storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovani uporabniki letališč v Uniji so ustrezno 

zavarovani za svojo odgovornost na področju zemeljske oskrbe za škodo, povzročeno na ozemlju 

države članice, za katero se uveljavlja pravica do nadomestila11. 

 

Poglavje VII — Mednarodni odnosi 

 

Člen 36 

Odnosi s tretjimi državami 

 

1. Kadar koli se zdi, da tretja država v zvezi z dostopom na trg storitev zemeljske oskrbe ali 

samooskrbe ravna diskriminatorno, kot je opisano v odstavku 2a, lahko država članica brez 

poseganja v mednarodne obveznosti Unije in dvostranske sporazume držav članic o zračnem 

prevozu sprejme ukrepe, vključno s popolnim ali delnim odvzemom pravice dostopa na trg 

storitev zemeljske oskrbe na svojem ozemlju izvajalcem storitev zemeljske oskrbe ali 

samooskrbovanim uporabnikom letališč iz te tretje države, da bi odpravila diskriminatorno 

ravnanje zadevne tretje države. 

 

2. […] 

 

2a. Šteje se, da tretja država ravna diskriminatorno v smislu odstavka 1, kadar: 

                                                 
11 Pripravljena bo uvodna izjava o zavarovanju opreme oseb z omejeno mobilnostjo. 
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(a) izvajalcem storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovanim uporabnikom letališč iz 

države članice ne zagotovi pravne in dejanske obravnave, ki bi bila primerljiva z 

obravnavo, ki jo zadevna država članica zagotavlja izvajalcem storitev zemeljske oskrbe 

in samooskrbovanim uporabnikom letališč iz te tretje države na svojih letališčih, ali  

 

(b) izvajalcem storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovanim uporabnikom letališč iz 

države članice zagotovi pravno in dejansko obravnavno, ki je manj ugodna od 

obravnave, ki jo zagotavlja svojim izvajalcem storitev zemeljske oskrbe in 

samooskrbovanim uporabnikom letališč, ali  

 

(c) izvajalcem storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovanim uporabnikom letališč iz tretje 

države zagotovi ugodnejšo obravnavo kakor izvajalcem storitev zemeljske oskrbe in 

samooskrbovanim uporabnikom letališč iz države članice. 

 

2b. Države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkom 1. 

 

3. […] 

 

Poglavje VIII — Obveznosti poročanja in spremljanja 

 

Člen 37 

Obveznosti poročanja za države članice 

 

1. Države članice pred 1. julijem vsako leto Komisiji predložijo seznam letališč, na katerih velja 

vsaj ena omejitev dostopa na trg storitev zemeljske oskrbe iz člena 6(2) ali člena 14. 

 

2. Če je ustrezno, organ države članice, pristojen za odobritev, pred 1. julijem vsako leto 

Komisiji predloži seznam izvajalcev storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovanih 

uporabnikov letališč, ki so prejeli odobritev v skladu s poglavjem IV o odobritvah. 
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Člen 38 

Objava seznamov letališč 

 

Komisija do konca vsakega leta v Uradnem listu Evropske unije objavi naslednje informacije: 

 

(a) seznam letališč Unije, katerih letni promet je v vsaj treh predhodnih letih presegel 5 milijona 

potnikov ali 100.000 ton tovora; 

 

(b) seznam letališč Unije, katerih letni promet je v vsaj treh predhodnih letih presegel 2 milijona 

potnikov ali 50 000 ton tovora; 

 

(c) seznam letališč Unije, odprtih za komercialni promet; 

 

(d) seznam letališč, za katera veljajo omejitve v skladu s členom 6(2) ali členom 14;  

 

(e) seznam izvajalcev storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovanih uporabnikov letališč, ki so 

prejeli odobritev v skladu s poglavjem IV o odobritvah. 

 

Člen 39 

Ocenjevalno in informativno poročilo 

 

1. Komisija najpozneje 5 let po datumu začetka veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in 

Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe. V poročilu je ocenjen zlasti kakršen koli znaten 

učinek na kakovost storitev zemeljske oskrbe, pogoje za zaposlitev in delovne pogoje. 

Poročilo vključuje naslednje kazalnike in merila za vzorec letališč:  
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(a) povprečno število izvajalcev storitev zemeljske oskrbe na letališčih Unije za 11 vrst 

storitev; 

 

(b) število samooskrbovanih uporabnikov letališč na vsakem letališču Unije za 11 vrst 

storitev; 

 

(c) število letališč, na katerih je število izvajalcev storitev zemeljske oskrbe omejeno, ter 

vrednost omejitev; 

 

(d) število podjetij, ki so pridobila odobritev v državi članici in delujejo v drugi državi 

članici;  

 

(e) če je ustrezno, mnenje zainteresiranih strani o sistemih odobritve v državah članicah 

(merilih za odobritev, izvajanju, ceni itd.); 

 

(f) skupno število izvajalcev storitev zemeljske oskrbe in samooskrbovanih uporabnikov 

letališč, ki delujejo v Uniji; 

 

(g) ceno in sistem upravljanja za centralizirano infrastrukturo na vsakem letališču; 

 

(h) tržni delež upravljavca letališča v sektorju storitev zemeljske oskrbe na vsakem letališču 

za 11 vrst storitev; 

 

(i) tržni delež uporabnikov letališč, ki opravljajo storitve oskrbe za tretje osebe na vsakem 

letališču za vse vrste storitev; 

 

(j) nesreče v zvezi z varnostjo, ki vključujejo storitve zemeljske oskrbe; 
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(k) mnenje zainteresiranih strani o kakovosti storitev zemeljske oskrbe na letališčih v 

smislu usposobljenosti osebja, okolja, varnosti in usklajevanja dejavnosti (letališko 

sodelovalno odločanje, ukrepi ob nepredvidljivih dogodkih, usposabljanje v okviru 

letališča, sklepanje pogodb s podizvajalci); 

 

(l) minimalne standarde za podjetja, ki opravljajo storitve zemeljske oskrbe; 

 

(m) značilnosti usposabljanja; 

 

(n) prenos osebja in njegov vpliv na varnost zaposlenih; 

 

(o) pogoje za zaposlitev in delovne pogoje v sektorju storitev zemeljske oskrbe. 

 

2. Komisija in države članice sodelujejo pri zbiranju informacij za poročilo iz odstavka 1. 

 

3. Na podlagi tega poročila lahko Komisija odloči, ali je potrebna revizija te uredbe. 

 

Poglavje IX – Socialno varstvo 

 

Člen 40 

Socialno varstvo 

 

Države članice lahko brez poseganja v uporabo te uredbe in ob upoštevanju drugih določb 

zakonodaje Unije sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev varstva pravic delavcev. 

 

Države članice lahko uporabijo kakršne koli nacionalne ukrepe za zaščito pravic zaposlenih pri 

prenosu osebja, zaposlenega pri izvajalcu storitev zemeljske oskrbe, če so ti ukrepi skladni z 

zakonodajo Unije in ne vplivajo na učinkovitost te uredbe.  
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Poglavje X — Pritožbe proti odločitvam ali posameznim ukrepom 

 

Člen 41 

Pravica do pritožbe 

 

1. Države članice ali, če je ustrezno, upravljavci letališč zagotovijo, da ima vsaka stranka s 

pravnim interesom pravico do pritožbe proti odločitvi ali posamičnim ukrepom, sprejetim v 

skladu s členom 6(2) (Zemeljska oskrba za tretje osebe), členi 7 do 10 (Postopek izbire), 

členom 13 (Otoška letališča), členom 25 (Postopek odobritve), členom 27 (Dostop do 

infrastrukture), 27a (Centralizirana infrastruktura), členom 28 (Pristojbine za zemeljsko 

oskrbo za infrastrukturo), členom 31 (Pravila ravnanja) in členom 32 (Minimalni standardi). 

 

2. Pritožbo je mogoče vložiti na nacionalno sodišče ali pri javnem organu, ki ni upravljavec 

letališča in je, če je ustrezno, neodvisen od javnega organa, ki nadzoruje upravljavca letališča. 

Če je tako določeno v tej uredbi in ob upoštevanju nacionalnih pravil o sodnih postopkih, se 

pritožba vloži pri neodvisnem nadzornem organu ali drugem pristojnem organu. 

 

Poglavje XI – Določbe o izvedbenih pooblastilih 

 

[Člen 42 se črta.] 
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Člen 43 

Postopek v odboru 

 

1. Komisiji pomaga odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. 

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011. Kadar je treba 

mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku 

za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov 

odbora. 

 

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. Kadar je treba 

mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek zaključi brez izida, če v roku 

za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov 

odbora. Če odbor ne poda mnenja, Komisija ne sprejme osnutka izvedbenega akta in uporabi 

se tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) 182/2011. 

 

Poglavje XII – Končne določbe 

 

Člen 44 

Razveljavitev 

 

Direktiva 96/67/ES preneha veljati z datumom, ko se začne uporabljati ta uredba. 

 

Sklicevanje na razveljavljeno direktivo se razume kot sklicevanje na to uredbo. 
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Člen 45 

Prehodne določbe 

 

1. Izvajalci, izbrani v skladu s členom 11 Direktive 96/67/ES pred datumom začetka uporabe te 

uredbe, ostanejo pooblaščeni pod pogoji, določenimi v Direktivi 96/67/ES, dokler ne poteče 

prvotno načrtovano obdobje, za katerega so bili izbrani. 

 

2. Na letališčih, na katerih sta bila v skladu s členom 6(2) Direktive 96/67/ES izbrana samo dva 

izvajalca za vrsto storitev in na katerih je treba v skladu s členom 6(2) te uredbe izbrati 

najmanj tri izvajalce, se v skladu s členi od 7 do 10 te uredbe izvede postopek izbire 

izvajalcev, tako da je izbran tretji izvajalec in lahko začne delovati najkasneje 18 mesecev po 

datumu začetka uporabe te uredbe.  

3. […] 

4. […] 

5. […] 

 

Člen 46 

Začetek veljavnosti in uporaba 

 

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.  

 

Ta uredba se uporablja od XX. XX. 20XX [30 mesecev od datuma sprejetja]. 
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

 

V Bruslju, 

 

 

Za Evropski parlament Za Svet 

predsednik predsednik 

 

 

_______________ 
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PRILOGA I K PRILOGI 

 

SEZNAM VRST STORITEV ZEMELJSKE OSKRBE 

 

1. Upravljanje in nadzor na letališču zajemata naslednje podvrste: 

 

1.1. zastopanje pri lokalnih organih ali drugih subjektih in povezovanje z njimi, vodenje izdatkov 

uporabnika letališč in zagotovitev poslovnih prostorov za njegove predstavnike; 

 

1.2. nadzor natovarjanja, pošiljanje sporočil in telekomunikacije; 

 

1.3. ravnanje z nakladalnimi enotami ter hramba, odprema in upravljanje nakladalnih enot; 

 

1.4. vse druge storitve nadzora pred in med letom ter po njem in vse druge administrativne 

storitve, ki jih zahteva uporabnik letališča. 

 

2. Oskrba potnikov zajema vse vrste pomoči – vključno s tistimi, ki so določene v okviru 

zadevne zakonodaje EU o pravicah potnikov – ob prihodu, odhodu, med transferjem ali 

tranzitom potnikov, tudi pregledom letalskih vozovnic in potovalnih dokumentov, oddajo 

prtljage in prenosom prtljage do prostora za razvrščanje prtljage. 

 

3. Odprema prtljage zajema ravnanje s prtljago v prostoru za razvrščanje, razvrščanje prtljage, 

pripravljanje prtljage za odhod, natovarjanje in raztovarjanje vozil ali naprav, s katerimi se 

prtljaga prevaža ali prenaša od zrakoplova do prostora za razvrščanje in obratno, kakor tudi 

prevoz prtljage iz prostora za razvrščanje do prostorov za prevzem prtljage. 

 

4. Odprema tovora in pošte zajema naslednje podvrste: 
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4.1. za tovor: fizično ravnanje z vhodnim in izhodnim tovorom, tudi pri izvozu, transferju in 

uvozu, obdelavo ustreznih dokumentov, carinske postopke in izvajanje varnostnih postopkov, 

dogovorjenih med pogodbenicami oziroma potrebnih zaradi okoliščin; 

 

4.2. za pošto: fizično ravnanje z vhodno in izhodno pošto, obdelavo ustreznih dokumentov in 

izvajanje varnostnih postopkov, dogovorjenih med pogodbenicami oziroma potrebnih zaradi 

okoliščin. 

 

5. Oskrba na ploščadi zajema naslednje podvrste: 

 

5.1. usmerjanje zrakoplova na letališču ob prihodu in odhodu; 

 

5.2. pomoč pri pakiranju za zrakoplov in zagotovitev ustreznih naprav; 

 

5.3. komunikacijo med zrakoplovom in izvajalcem storitev, ki je odgovoren za oskrbo na ploščadi; 

 

5.4. natovarjanje in raztovarjanje zrakoplova, vključno z zagotavljanjem in upravljanjem ustreznih 

sredstev, prevoz posadke in potnikov med zrakoplovom in terminalom, prevoz prtljage med 

zrakoplovom in terminalom ter natovarjanje in raztovarjanje invalidskih vozičkov ali druge 

opreme za mobilnost ali pripomočkov oseb z omejeno mobilnostjo; 

 

5.5. zagotavljanje in upravljanje ustreznih enot pri zagonu pogonskih naprav; 

 

5.6. premikanje zrakoplova ob prihodu in odhodu ter zagotavljanje in upravljanje ustreznih 

naprav; 

 

5.7. prevoz, natovarjanje in raztovarjanje hrane in pijače na zrakoplov in z njega. 
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6. Storitve oskrbe na zrakoplovu zajemajo naslednje podvrste: 

 

6.1. zunanje in notranje čiščenje zrakoplova, oskrba sanitarij in oskrba z vodo; 

 

6.2.1. hlajenje in ogrevanje potniške kabine; 

 

6.2.2. odstranjevanje snega in ledu ter razledenitev zrakoplova; 

 

6.3. opremljanje potniške kabine z ustrezno opremo za kabino, hramba te opreme. 

 

7. Oskrba z gorivom in oljem zajema naslednje podvrste: 

 

7.1. priprava in izvedba polnjenja in praznjenja rezervoarja z gorivom, vključno s hrambo goriva, 

tudi v bližini letališča, ter kontrola kakovosti in količin dobavljenega goriva; 

 

7.2. dolivanje olja in drugih tekočin. 

 

8. Vzdrževanje zrakoplova zajema naslednje podvrste: 

 

8.1. redno vzdrževanje pred letom; 

 

8.2. posebne dejavnosti, ki jih zahteva uporabnik letališča; 

 

8.3. zagotavljanje in upravljanje rezervnih delov in ustrezne opreme12; 

 

8.4. zahteva za ustrezni parkirni prostor in/ali prostor v hangarju ali njuna rezervacija. 

 

9. Letalske operacije in storitve za posadko zajemajo naslednje podvrste: 

                                                 
12 Besedilu bo dodana uvodna izjava, v kateri bo pojasnjeno razmerje med to uredbo in 

certifikacijskimi pravili EASA. 
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9.1. priprava leta na odhodnem letališču ali kje drugje; 
 

9.2. pomoč med letom, po potrebi vključno s preusmeritvijo zrakoplova med letom; 

 

9.3. dejavnosti po končanem letu; 

 

9.4. storitve za posadko. 

 

10. Prevoz na zemlji zajema naslednje podvrste: 

 

10.1. organizacijo in izvajanje prevoza posadke, potnikov, prtljage, tovora in pošte med različnimi 

terminali istega letališča, ne pa tudi prevoza med zrakoplovom in katerim drugim mestom na 

območju istega letališča; 

 

10.2. vsak posebni prevoz, ki ga zahteva uporabnik. 

 

11. Storitve oskrbe potnikov s hrano in pijačo zajemajo naslednje podvrste: 

 

11.1. povezovanje z dobavitelji in upravljanje; 

 

11.2. skladiščenje hrane in pijače ter opreme, potrebne za njihovo pripravo; 

 

11.3. čiščenje te opreme; 

 

11.4. pripravo in dostavo opreme ter hrane in pijače. 

 

_______________
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PRILOGA II K PRILOGI 

 

USKLAJEVANJE STORITEV ZEMELJSKE OSKRBE 

(v skladu s členom 30(2) (b)) 

 

Letališko sodelovalno odločanje bodo imela naslednja letališča: 

 

– do XXX (datum začetka uporabe) vsa letališča, ki so imela v letu pred tem datumom več kot 

45 milijonov potnikov13; 

 

– do XXX (5 let po datumu začetka uporabe) vsa letališča, ki so imela v letu pred tem datumom 

več kot 30 milijonov potnikov14; 

 

– do XXX (8 let po datumu začetka uporabe) vsa letališča, ki so imela v letu pred tem datumom 

več kot 20 milijonov potnikov. 

 

 

_______________ 

                                                 
13 V informacijo: ta določba bi veljala za letališče Heathrow, letališče CDG v Parizu ter letališča 

v Frankfurtu, Madridu in Amsterdamu. 
14 V informacijo: ta določba bi veljala za letališče Heathrow, letališče CDG v Parizu ter letališča 

v Frankfurtu, Madridu in Amsterdamu, letališči Fiumicino in London Gatwick, ter letališče v 
Münchnu. 


