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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La reuniunea comisiei EMPL organizată la 31 mai 2012 pe tema serviciilor de handling la sol 
(SHS) au participat reprezentanţi ai sindicatelor, ai operatorilor de aeroporturi, ai companiilor 
aeriene şi ai Comisiei Europene. Rezultatele sunt luate în considerare în cele de mai jos. 

Serviciile de handling la sol sunt vitale pentru buna funcţionare a operaţiunilor aeriene. Există 
unsprezece categorii de servicii de handling la sol: (1) Asistenţă administrativă la sol şi 
supraveghere; (2) handlingul pasagerilor; (3) handlingul bagajelor; (4) handlingul mărfurilor 
şi al poştei; (5) handlingul de rampă; (6) serviciile aeronavei; (7) handlingul combustibilului 
şi lubrifianţilor; (8) întreţinerea aeronavei; (9) operaţiuni de zbor şi administrarea echipajului; 
(10) transportul la sol şi (11) servicii de catering. În prezent, accesul pe piaţă pentru 
categoriile 3, 4, 5 şi 7 poate fi limitat. 

Relevanţa serviciilor de handling la sol
Potrivit datelor Comisiei Europene, cifra de afaceri aferentă serviciilor de handling la sol se 
ridică la 50 de miliarde de euro1. Numărul locurilor de muncă din acest sector este estimat la 
cel puţin 60.000 pe teritoriul Europei2.

Liberalizarea din 1996 şi consecinţele sale
Raportorul pentru aviz a redactat două avize referitoare la serviciile de handling la sol în 1996 
şi, respectiv, în 2008. În 1996, PE şi Consiliul au adoptat Directiva 96/67/CE. Aceasta are 
obiectivul de a deschide piaţa serviciilor şi de a permite o concurenţă mai mare. Studiul 
Ecorys, citat de Comisie în mai multe rânduri, ajunge la concluzia că în urma primei 
liberalizări a pieţei situaţia locurilor de muncă a devenit precară, iar numărul contractelor de 
durată scurtă a crescut.3 În plus, jumătate dintre sindicatele din UE au subliniat faptul că 
evoluţia salariilor din sectorul serviciilor de handling la sol a rămas sub nivelul inflaţiei şi sub 
nivelul creşterii salariale medii.4 Cheltuielile cu personalul se ridică la aproximativ 75% din 
costurile de producţie ale serviciilor de handling la sol. Potrivit datelor Comisiei, costurile 
pentru companiile aeriene au înregistrat o scădere semnificativă.5 Pentru companiile aeriene, 
costurile asociate serviciilor de handling la sol reprezintă între 5 şi 12% din costurile de 
exploatare6.

Planurile de liberalizare din 2012 pentru reducerea întârzierilor
La 1 decembrie 2012, Comisia a prezentat o propunere de regulament privind serviciile de 
handling la sol, care ar urma să înlocuiască Directiva 96/67/CE. Acest regulament are 
obiectivul de a reduce numărul întârzierilor şi de a îmbunătăţi calitatea serviciilor pentru 
pasagerii din traficul aerian. Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia doreşte să liberalizeze şi 
mai mult piaţa serviciilor de handling la sol, autorizând cel puţin încă o companie 
independentă terţă de servicii de handling la sol. 

                                               
1 Propunere de regulament COM(2011)0824, expunere de motive, p. 2.
2 Propunere de regulament COM(2011)0824, expunere de motive, p. 2.
3 Studiu Ecorys, 21 decembrie 2007: „Social developments in the EU air transport: A study of developments in 
employment, wages and working conditions in the period of 1997 - 2007”, p. 56.4Studiu Ecorys, 21 decembrie 2007: „Social developments in the EU air transport: A study of developments in 
employment, wages and working conditions in the period of 1997 - 2007”, p. 56.
5 Raportul Comisiei Europene din 24 ianuarie 2007 privind serviciile de handling la sol.
6 Propunere de regulament COM(2011)0824, expunere de motive, p. 2.
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Serviciile de handling la sol nu constituie un motiv central al întârzierilor 
Raportorul contestă cu vehemenţă datele Comisiei Europene, potrivit cărora trei din patru 
întârzieri sunt cauzate de serviciile de handling la sol. Raportorul dispune de informaţii valide 
cel puţin din partea aeroporturilor germane, iar acestea arată că întârzierile sunt cauzate doar 
într-o măsură extrem de mică, parţial neglijabilă, de către serviciile de handling la sol. Cifra 
se situează în intervalul 0,6% - 4%. 

Într-un răspuns la o întrebare scrisă, raportorul a precizat domnului Kallas, comisar UE pentru 
transporturi, că nici la nivelul UE, nici la nivelul statelor membre, Comisia nu dispune de date 
care arată că întârzierile ar putea fi atribuite în mod expres serviciilor de handling la sol. În 
acest context, raportorul critică faptul că Comisia Europeană a ales ca formă legislativă pentru 
propunerile sale regulamentul. Din punctul său de vedere, în acest mod statele membre vor fi 
private de marja de manevră necesară.

Respingerea liberalizării
Raportorul se opune categoric continuării liberalizării. Piaţa serviciilor de handling a atins 
deja un nivel de productivitate ridicat. Optimizarea proceselor s-a încheiat în cea mai mare 
parte. Numeroşi furnizori de servicii înregistrează deja doar un profit infim. 

În aceste condiţii, autorizarea mai multor furnizori de servicii ar conduce la situaţia în care 
exercitarea unei presiuni mai mari asupra preţurilor, care ar determina o scădere a costurilor 
cu personalul, ar repercuta direct asupra salariaţilor. Rezultatele ultimei liberalizări arată că 
această situaţie trebuie evitată. Este inacceptabil ca salariile din sectorul serviciilor de 
handling la sol să scadă şi mai mult şi ca un număr şi mai mare de posturi stabile să fie 
transformate în contracte temporare. Angajaţii din sectorul serviciilor de handling la sol 
poartă răspunderea pentru siguranţa traficului aerian, pentru menţinerea securităţii tehnice a 
zborurilor, dar şi pentru combaterea ameninţărilor teroriste.  

Creşterea presiunii sociale asupra salariaţilor din acest sector şi aducerea acestora într-o 
situaţie precară contrazice interesele de siguranţă ale populaţiei. Obiectivul de îmbunătăţire a 
calităţii nu se atinge printr-un dumping salarial, care doar periclitează standardele existente, 
buna funcţionare şi motivarea personalului. 

Garanţii de preluare
La articolul 12, Comisia UE prevede posibilitatea ca lucrătorii din sectorul serviciilor de 
handling la sol să beneficieze de garanţii de preluare şi drepturi de protecţie. Aceste dispoziţii 
urmăresc atenuarea consecinţelor liberalizării. Raportorul salută această abordare. În cazul în 
care, în ciuda rezistenţei puternice, se ajunge la liberalizare, această posibilitate vagă trebuie 
totuşi să devină obligaţie! Această obligaţie trebuie să asigure drepturi de protecţie ample şi să 
garanteze un nivel de calitate şi de siguranţă maxim. Aceste cerinţe stau la baza 
amendamentelor propuse de către raportor.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
transport şi turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere hotărârea Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene din 12 iulie 
1005, cauza C-386/03 Comisie/Germania1 

şi cauza C-460/02 Comisie/Italia,
__________________
1 [2005], I-6947. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Nu este clar dacă statele membre pot
solicita preluarea personalului în momentul 
schimbării furnizorului de servicii de 
handling la sol restricţionate.
Discontinuitatea personalului poate avea
un efect negativ asupra calităţii serviciilor 
de handling la sol. Prin urmare, este
oportun să se clarifice normele privind
preluarea de personal dincolo de aplicarea 
Directivei 2001/23/CE privind transferurile 
de întreprinderi şi să se permită statelor 
membre să asigure condiţii adecvate de 
angajare şi de muncă.

(17) Ar trebui să se clarifice şi să se 
asigure în ce mod statele membre pot
solicita, fără ambiguitate, preluarea 
personalului în momentul schimbării 
furnizorului de servicii de handling la sol.
Discontinuitatea personalului are un efect 
negativ asupra calităţii serviciilor de 
handling la sol. Prin urmare, este oportun 
să se clarifice şi, dacă este cazul, să se 
modifice de urgenţă normele privind
transferul de personal prin aplicarea
corespunzătoare a Directivei 2001/23/CE 
privind transferurile de întreprinderi, în 
consultare cu partenerii sociali, 
permiţându-le statelor membre să asigure 
condiţii adecvate de angajare şi de muncă, 
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precum şi protecţia drepturilor salariaţilor 
şi respectarea unor standarde de muncă 
ridicată. Statelor membre li se recomandă 
să nu fie permise în acest context 
concedierile din motive economice, 
tehnice sau organizatorice.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Dispoziţiile prezentului regulament 
ar trebui să asigure un nivel adecvat de 
siguranţă, astfel încât transferul de 
personal important şi numărul mare de 
angajaţi subcontractaţi să nu reprezinte o 
ameninţare la adresa standardelor de 
siguranţă.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Legiuitorul ar trebui să garanteze
posibilitatea ca statele membre să impună 
preluarea personalului în momentul 
schimbării furnizorului de servicii de 
handling la sol restricţionate.

Justificare

În cazul în care, statele membre vor putea obliga furnizorul de servicii de handling la sol sau 
utilizatorii de aeroport să preia personalul, această soluţie nu va conduce la îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor de handling la sol sau a competitivităţii.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Într-un sector cu utilizare intensivă a 
forţei de muncă astfel cum este handlingul 
la sol, dezvoltarea şi instruirea continuă a 
personalului au un impact puternic asupra 
calităţii serviciilor. Prin urmare, trebuie 
stabilite cerinţe minime de instruire 
pentru a garanta calitatea operaţiunilor în 
termeni de fiabilitate, rezilienţă, siguranţă 
şi securitate şi pentru a crea condiţii 
echitabile de concurenţă pentru toţi 
operatorii.

(28) Într-un sector cu utilizare intensivă a 
forţei de muncă astfel cum este handlingul 
la sol, dezvoltarea şi instruirea continuă a 
personalului au un impact puternic asupra 
calităţii serviciilor şi a siguranţei 
operaţiunilor. O instituţie europeană 
competentă, în cooperare cu autorităţile 
competente din statele membre, cu 
operatorii aeroportuari şi cu partenerii 
sociali, ar trebui să stabilească standarde 
minime care să garanteze niveluri optime 
de calitate în materie de educaţie şi 
instruire a angajaţilor din sectorul 
serviciilor de handling la sol. Aceste 
standarde ar trebui actualizate şi 
dezvoltate periodic, pentru a contribui la
calitatea operaţiunilor în termeni de 
fiabilitate, rezilienţă, siguranţă şi securitate 
şi pentru a crea condiţii echitabile de 
concurenţă pentru toţi operatorii. Atât timp 
cât la respectivul aeroport nu se respectă 
standardele cerute, acreditarea 
furnizorilor de servicii în cauză se 
suspendă, se retrage sau se reţine până în 
momentul în care standardul 
corespunzător este atins din nou. În ceea 
ce priveşte detaliile formării suplimentare 
specifice aeroporturilor, durata acestei 
formări ar trebui să fie de 5 zile.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28 a) Pentru a îmbunătăţi condiţiile de 
muncă ale operatorilor de bagaje, ar 
trebui reduse şi mai mult limitele privind 
greutatea maximă admisă a bagajelor, în 
special dacă handlingul bagajelor se 
efectuează manual. Atunci când bagajele 
sunt manipulate manual, greutatea 
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fiecărui bagaj ar trebui, de asemenea, să 
fie indicată clar printr-un sistem de 
etichetare a bagajelor, care să împartă 
obiectele transportate în clase de greutate 
diferite.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Statele membre trebuie să își mențină 
capacitatea de a asigura un nivel 
corespunzător de protecție socială pentru
personalul întreprinderii care prestează
servicii de handling la sol.

(31) Statele membre ar trebui să se 
asigure că personalul întreprinderilor care
furnizează servicii de handling la sol se 
bucură de un nivel corespunzător de 
protecţie socială şi de condiţii de muncă 
chiar şi în cazul subcontractării şi al 
contractelor de servicii. În cazul în care 
autorităţile competente din statul membru 
constată că există unele lacune în ceea ce 
priveşte această protecţie sau că au loc 
încălcări ale normelor în vigoare, 
acreditarea furnizorilor de servicii în 
cauză poate fi suspendată, retrasă sau 
reţinută până în momentul în care este 
atins din nou standardul corespunzător.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31 a) Având în vedere faptul că 
activitatea în domeniul serviciilor de 
handling al bagajelor poate antrena riscul 
unei epuizări premature a angajaţilor la 
începutul perioadei lor active de muncă, 
prezentul regulament oferă statelor 
membre posibilitatea de a introduce 
legislaţii naţionale prin care să se 
îmbunătăţească condiţiile de muncă.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Menţinerea drepturilor angajaţilor în cazul 
transferului de personal pentru serviciile 
supuse restricţiilor privind accesul pe 
piaţă

Menţinerea drepturilor angajaţilor în cazul 
transferului de personal

Amendamentul10

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul articol se aplică numai
serviciilor de handling la sol pentru care 
statul membru în cauză are un număr 
limitat de furnizori în conformitate cu 
articolul 6 sau 14.

(1) Prezentul articol se aplică serviciilor de 
handling la sol pentru care statul membru 
în cauză are un număr limitat de furnizori 
în conformitate cu articolul 6 sau 14.
Statele membre ar trebui să examineze în 
detaliu, în contextul prezentului 
regulament, dacă este indicată o limitare 
a concurenţei pentru alte sectoare. 

Amendamentul11

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, în urma procedurii de 
selecţie prevăzută la articolele 7-10, un 
prestator de servicii de handling la sol 
menţionat la alineatul (1) îşi pierde 
autorizaţia de a presta serviciile, statele 
membre pot solicita prestatorului 
(furnizorilor) de servicii de handling la sol 
care prestează ulterior serviciile respective 
să acorde personalului angajat anterior 
pentru prestarea serviciilor drepturile de 

(2) În cazul în care, în urma procedurii de 
selecţie prevăzută la articolele 7-10, un 
prestator de servicii de handling la sol 
menţionat la alineatul (1) îşi pierde 
autorizaţia de a presta serviciile sau în 
cazul în care un prestator de servicii 
încetează a mai presta servicii de 
handling la sol pentru un aeroport sau în 
cazul în care un utilizator al aeroportului 
care recurge la handling propriu decide 
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care ar fi beneficiat în cazul unui transfer 
în sensul Directivei 2001/23/CE a 
Consiliului.

să nu mai facă handling propriu, statele 
membre solicită prestatorului 
(prestatorilor) de servicii de handling la 
sol sau utilizatorului aeroportului care
practică handling propriu şi care
prestează ulterior serviciile respective să 
acorde personalului angajat anterior pentru 
prestarea serviciilor drepturile de care ar fi 
beneficiat în cazul unui transfer în sensul 
Directivei 2001/23/CE a Consiliului.
Articolul 4 alineatul (1) teza a doua din 
Directiva 2001/23/CE nu se aplică 
situaţiilor menţionate la prima teză a 
prezentului paragraf. Concedierile din 
motive economice, tehnice sau 
organizatorice nu sunt permise.

Amendamentul12

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aceste drepturi includ aplicarea unor 
acorduri colective de valabilitate generală 
sau uzuale într-un domeniu de activitate, 
în conformitate cu convenţiile din statele 
membre.

Amendamentul13

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre limitează cerinţa de la 
alineatul (2) la angajaţii prestatorului 
anterior care sunt implicaţi în prestarea
serviciilor pentru care prestatorul anterior a 
pierdut autorizaţia şi care acceptă în mod 
voluntar să fie preluaţi de către noul sau 
noii furnizori.

(3) Statele membre limitează cerinţa de la 
alineatul (2) la angajaţii prestatorului  
anterior, inclusiv utilizatorii aeroportului
care recurg la servicii de handling 
propriu, care sunt implicaţi în prestarea de 
servicii de handling la sol pe care 
prestatorul anterior nu le mai prestează 
sau pentru care prestatorul anterior a 
pierdut autorizaţia, şi care acceptă în mod 
voluntar să fie preluaţi de către noul sau 
noii furnizori sau de utilizatorul 
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aeroportului care recurge la handling 
propriu. Costurile pentru un plan social 
pentru muncitorii concediaţi sunt 
suportate de către liniile aeriene, 
proporţional cu procentul lor din volumul 
de transport al prestatorului anterior.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre limitează cerinţa de la 
alineatul (2) astfel încât să fie 
proporţională cu volumul de activitate 
transferată efectiv către celălalt prestator.

eliminat

Justificare

Prin articolul 12 alineatul (4), Comisia urmăreşte diluarea aplicării Directivei privind 
transferul de întreprinderi (2001/23/CE) prin introducerea unei rezerve de proporţionalitate.
Garanţiile de transfer pe care le propune Comisia lucrătorilor ca şi compensaţie în urma 
liberalizării trebuie să fie obligatorii şi de amploare, altfel această compensaţie nu ar fi mai 
mult decât o farsă. Din acest motiv, raportorul doreşte să elimine aplicarea acestei rezerve.  

Amendamentul15

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care un stat membru 
impune o cerinţă în conformitate cu 
alineatul (2), documentele aferente cererii 
de oferte pentru procedura de selecţie 
prevăzută la articolele 7-10 enumeră
personalul vizat şi indică detaliile relevante 
ale drepturilor contractuale ale angajaţilor, 
precum şi condiţiile în care angajaţii sunt 
consideraţi a fi asociaţi serviciilor în cauză.

(5) Documentele aferente cererii de oferte 
pentru procedura de selecţie prevăzută la 
articolele 7-10 cuprind o listă cu
personalul vizat şi indică detaliile relevante 
ale drepturilor contractuale ale angajaţilor, 
precum şi condiţiile în care angajaţii sunt 
consideraţi a fi asociaţi serviciilor în cauză.
Personalul şi reprezentanţii sindicatelor 
au acces la aceste liste.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă un furnizor de servicii de 
handling la sol încetează prestarea 
acestor servicii către un utilizator al 
aeroportului, ele reprezentând o parte 
semnificativă a activităţilor de handling la 
sol ale acestui furnizor în cazurile care nu 
sunt prevăzute la alineatul (2) sau dacă 
un utilizator al aeroportului care recurge 
la handling propriu decide să nu mai facă 
handling propriu, statele membre pot 
solicita furnizorului sau furnizorilor de 
servicii de handling la sol sau 
utilizatorului aeroportului care recurge la 
handling propriu şi care prestează ulterior 
aceste servicii de handling la sol să acorde 
personalului care presta anterior aceste 
servicii drepturile de care ar fi beneficiat 
dacă ar fi avut loc un transfer în înţelesul 
Directivei 2001/23/CE a Consiliului.

eliminat

Justificare

Articolul 12 ar trebui simplificat, prin includerea tuturor celor trei cazuri (prestatorul de 
servicii îşi pierde licenţa, prestatorul de servicii de handling renunţă la serviciile de handling 
la sol, utilizatorul de servicii de handling propriu renunţă la aceste servicii) în cuprinsul 
alineatului (2) al articolului 12. În acest mod, articolul 12 alineatul (6) poate fi eliminat.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre limitează cerinţa de la 
alineatul (6) la angajaţii furnizorului 
anterior care sunt implicaţi în prestarea 
de servicii de handling la sol pe care 
furnizorul anterior nu le mai prestează, şi 
care acceptă pe bază voluntară să fie 

eliminat
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preluaţi de noul sau noii furnizori sau de 
utilizatorul aeroportului care recurge la 
handling propriu.

Justificare

Articolul 12 ar trebui simplificat, prin includerea tuturor celor trei cazuri (prestatorul de 
servicii îşi pierde licenţa, prestatorul de servicii de handling renunţă la serviciile de handling 
la sol, utilizatorul de servicii de handling propriu renunţă la aceste servicii) în cuprinsul 
alineatului (2) al articolului 12. În acest mod, articolul 12 alineatul (6) poate fi eliminat, la 
fel ca articolul 12 alineatul (7), întrucât acesta este acoperit automat de articolul 12 alineatul 
(3). 

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre limitează cerinţa de la 
alineatul (6) la angajaţii utilizatorului 
aeroportului care recurge la handling 
propriu care sunt implicaţi în prestarea de 
servicii de handling la sol pentru care 
utilizatorul aeroportului care recurge la 
handling propriu decide să nu mai facă 
handling propriu, şi care acceptă pe bază 
voluntară să fie preluaţi de noul sau noii 
furnizori sau de utilizatorul aeroportului 
care recurge la handling propriu.

eliminat

Justificare

Articolul 12 ar trebui simplificat, prin includerea tuturor celor trei cazuri (prestatorul de 
servicii îşi pierde licenţa, prestatorul de servicii de handling renunţă la serviciile de handling 
la sol, utilizatorul de servicii de handling propriu renunţă la aceste servicii) în cuprinsul 
alineatului (2) al articolului 12. În acest mod, articolul 12 alineatul (6) poate fi eliminat, la 
fel ca articolul 12 alineatul (7) şi alineatul (8), întrucât acestea sunt acoperite automat de 
articolul 12 alineatul (3).
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre limitează cerinţa de la 
alineatul (6) astfel încât aceasta să fie 
proporţională cu volumul activităţii 
efectiv transferate celuilalt furnizor sau 
utilizator al aeroportului care recurge la 
handling propriu.

eliminat

Justificare

Prin articolul 12 alineatul (9), Comisia urmăreşte diluarea aplicării Directivei privind 
transferul de întreprinderi (2001/23/CE) prin introducerea unei rezerve de proporţionalitate. 
Garanţiile de transfer pe care le propune Comisia lucrătorilor ca şi compensaţie în urma 
liberalizării trebuie să fie obligatorii şi de amploare, altfel această compensaţie nu ar fi mai 
mult decât o farsă. Din acest motiv, raportorul doreşte să elimine aplicarea acestei rezerve.  

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10 a) Statele membre se asigură că 
dumpingul salarial este preîntâmpinat nu 
numai în cazul angajaţilor din sectorul 
serviciilor de handling la sol, ci şi în 
eventualitatea unui transfer de personal, 
cu scopul de a garanta standarde sociale 
adecvate şi a îmbunătăţi calitatea 
serviciilor de handling la sol;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10 b) Autorităţile competente ale statelor 
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membre se asigură că personalul recrutat 
în vederea furnizării acestor servicii 
beneficiază de o protecţie socială 
corespunzătoare;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10 c) Pentru a atenua efectele negative 
ale liberalizării în sectorul serviciilor de 
handling la sol, autorităţile de gestionare 
aeroportuare trebuie să definească şi să 
aplice standarde de calitate minime 
obligatorii în materie de servicii, în 
interesul siguranţei, fiabilităţii şi 
eficacităţii operaţiunilor;

Amendamentul23

Propunere de regulament
Articolul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

O întreprindere care solicită o aprobare 
trebuie să demonstreze că angajaţii săi au 
calificarea, experienţa profesională şi 
vechimea în muncă necesare pentru 
desfăşurarea activităţilor pentru care 
solicită aprobarea.

O întreprindere care solicită o aprobare 
trebuie să demonstreze că angajaţii săi au 
calificarea, experienţa profesională şi 
vechimea în muncă necesare pentru 
desfăşurarea activităţilor pentru care 
solicită sau a solicitat aprobarea.
Autorităţile competente din statele 
membre, în cooperare cu operatorul 
aeroportuar şi cu partenerii sociali 
implicaţi, stabilesc şi justifică pentru 
fiecare aeroport cerinţele minime privind 
calificările, experienţa profesională şi 
vechimea în muncă. Autorităţile 
competente din primul stat membru 
monitorizează aplicarea acestor cerinţe. 
În plus, o instituţie europeană 
competentă, în cooperare cu autorităţile 
competente din statele membre, cu 
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operatorii aeroportuari şi cu partenerii
sociali, stabileşte la nivelul UE standarde 
generale de formare aplicabile 
personalului din sectorul serviciilor de 
handling la sol. Dacă se elaborează 
standarde europene minime obligatorii 
pentru formarea şi calificarea 
personalului, statele membre le aplică şi 
le monitorizează pentru a asigura un 
standard european de siguranţă cât mai 
ridicat cu putinţă.

Amendamentul24

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii de servicii de handling la sol 
şi utilizatorii aeroportului care recurg la 
handling propriu se asigură că toţi angajaţii 
lor implicaţi în prestarea de servicii de 
handling la sol, inclusiv personalul de 
conducere şi supraveghetorii, participă 
periodic la sesiuni de formare specifică şi 
periodică pentru a le permite îndeplinirea 
sarcinilor atribuite.

(1) Furnizorii de servicii de handling la sol 
şi utilizatorii aeroportului care recurg la 
handling propriu se asigură că toţi angajaţii 
lor implicaţi în prestarea de servicii de 
handling la sol, inclusiv personalul de 
conducere şi supraveghetorii, participă 
periodic la sesiuni de formare profesională
şi periodică armonizată la nivel european,
pentru a le permite îndeplinirea sarcinilor 
atribuite şi pentru a preveni producerea de 
accidente şi vătămările. O instituţie 
europeană competentă, în cooperare cu 
autorităţile competente din statele 
membre, cu operatorii aeroportuari şi cu 
partenerii sociali, stabileşte standarde 
minime şi obligatorii care să garanteze 
niveluri optime de calitate în materie de 
educaţie şi instruire a angajaţilor din 
sectorul serviciilor de handling la sol. 
Aceste standarde sunt actualizate şi 
dezvoltate periodic, pentru a contribui la 
calitatea operaţiunilor în termeni de 
fiabilitate, rezilienţă, siguranţă şi 
securitate şi pentru a crea condiţii 
echitabile de concurenţă pentru toţi 
operatorii. Autorităţile competente din 
statele membre monitorizează 
conformitatea cu standardele în materie 
de educaţie şi formare folosind mijloacele 
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adecvate. Până în momentul în care 
standardul corespunzător este atins din 
nou, acreditarea furnizorilor de servicii în 
cauză se suspendă, se retrage sau se 
reţine. Această procedură serveşte la 
menţinerea siguranţei în traficul aerian 
european. Pot fi impuse cursuri de 
formare recurente, ale cărui costuri sunt 
suportate de către furnizorul de servicii de 
handling la sol sau de către utilizatorii de 
aeroport care recurg la servicii de 
handling propriu. 

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare angajat implicat în prestarea de 
servicii de handling la sol trebuie să 
participe la o sesiune de formare care să
dureze cel puţin două zile şi să fie 
relevantă pentru sarcinile care îi sunt 
atribuite. Fiecare angajat trebuie să 
participe la o sesiune de formare relevantă
în momentul ocupării unui nou post sau
atunci când îi este atribuită o nouă 
sarcină.

(2) Fiecare angajat implicat în prestarea de 
servicii de handling la sol trebuie să 
participe cu regularitate la o sesiune de 
formare profesională teoretică şi practică 
de bază, care să fie relevantă pentru 
sarcinile care îi sunt atribuite. În cooperare 
cu operatorii de aeroport şi partenerii 
sociali în cauză, autorităţile competente 
din statele membre stabilesc detaliile 
formării suplimentare specifice 
aeroporturilor, precum şi frecvenţa şi 
durata minimă ale acestei sesiuni de 
formare. Susţinerea cu succes a unui test 
de specialitate practic şi teoretic 
reprezintă dovada însuşirii competenţelor 
şi cunoştinţelor relevante. Costurile de 
participare la sesiunile de formare sunt 
suportate în întregime de către angajatori. 
Fiecare angajat trebuie să participe la o 
sesiune de formare relevantă înaintea
ocupării unui nou post sau a începerii unei 
sarcini nou atribuite.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când este relevantă pentru 
activitatea în cauză de servicii de handling 
la sol, formarea include cel puţin 
următoarele elemente:

(3) Conţinuturile specifice ale testelor şi 
ale cursurilor, precum şi buna 
desfăşurare a acestora, sunt armonizate la 
nivel european şi sunt reglementate şi 
monitorizate de către autorităţile 
competente din statele membre. Atunci 
când este relevantă pentru activitatea în 
cauză de servicii de handling la sol, 
formarea şi testele includ cel puţin 
următoarele elemente:

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) formare funcţională pentru handlingul 
pasagerilor, inclusiv instruire cu privire la 
pasarelele de îmbarcare pentru pasageri şi 
la informarea şi asistenţa pasagerilor în 
conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 
261/2004 şi (CE) nr. 1107/2006;

(g) formare funcţională pentru handlingul 
pasagerilor, în special în ceea ce priveşte 
pasagerii cu nevoi speciale şi mai ales pe 
cei cu mobilitate redusă sau dizabilităţi, 
inclusiv instruire cu privire la pasarelele de 
îmbarcare pentru pasageri şi la informarea 
şi asistenţa pasagerilor în conformitate cu 
Regulamentele (CE) nr. 261/2004 şi (CE) 
nr. 1107/2006;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) măsuri în caz de urgenţă şi gestionarea 
intervenţiilor în caz de urgenţă;

(n) măsuri în caz de urgenţă, măsuri de 
prim ajutor şi gestionarea intervenţiilor în 
caz de urgenţă;
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) măsuri de protecţie împotriva 
riscurilor la adresa sănătăţii la care este 
supus în mod tipic personalul angajat în 
serviciile de handling la sol.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Comisia prezintă un raport 
Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la punerea în aplicare a prezentului 
regulament cel târziu în termen de cinci ani 
de la data aplicării prezentului regulament.
Raportul evaluează în particular orice 
impact semnificativ asupra calităţii 
serviciilor de handling la sol şi condiţiilor 
de muncă şi angajare. Raportul include 
următorul set de indicatori şi criterii 
fundamentale pentru un eşantion de 
aeroporturi:

(1) Comisia prezintă un raport 
Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la punerea în aplicare a prezentului 
regulament cel târziu în termen de trei ani 
de la data aplicării prezentului regulament.
Raportul evaluează în special impactul
asupra calităţii serviciilor de handling la 
sol, precum şi asupra condiţiilor de muncă 
şi angajare. Raportul examinează 
indicatorii şi criteriile următoare:

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) standarde minime de calitate pentru 
întreprinderile care furnizează servicii de 
handling la sol; 

(l) standarde minime de calitate pentru 
întreprinderile care furnizează servicii de 
handling la sol în toate aeroporturile
Uniunii, pentru cele 11 categorii de 
servicii; verificarea legăturii dintre 
întârzierile cauzate de serviciile de 
handling la sol şi standardele minime de 
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calitate;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) caracteristici privind formarea; (m) cursurile de formare şi perfecţionare, 
pe baza elementelor prevăzute la articolul 
34 alineatul (3) literele (a) - (q); 
verificarea legăturii dintre întârzierile 
cauzate de serviciile de handling la sol şi 
nivelul de formare şi perfecţionare;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera n 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) transferul de personal şi impactul 
acestuia asupra protecţiei angajaţilor;

(n) transferul de personal şi impactul 
acestuia asupra protecţiei angajaţilor, în 
special numărul angajaţilor transferaţi 
atunci când survine o schimbare a 
prestatorului de servicii de handling la 
sol, numărul angajaţilor care au acceptat 
benevol să fie disponibilizaţi în momentul 
în care a survenit o schimbare a 
prestatorului de servicii de handling la 
sol; evoluţia salariilor în cazul 
lucrătorilor transferaţi şi numărul 
proceselor intentate în faţa tribunalelor 
pentru forţa de muncă în contextul 
transferurilor;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) locuri de muncă şi condiţii de muncă în (o) locuri de muncă şi condiţii de muncă în 
sectorul serviciilor de handling la sol, în 
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sectorul serviciilor de handling la sol. special evoluţia salariilor în comparaţie 
cu evoluţia preţurilor de handling, 
precum şi în comparaţie cu evoluţia 
productivităţii întregului ansamblu de 
servicii de handling la sol din aeroport şi 
a prestatorului individual de servicii de 
handling la sol.

Justificare

Raportul ar trebui deja să fie prezentat după trei ani, pentru a se putea recunoaşte din timp 
efectele negative ale regulamentului. Limitarea la efectele „semnificative” lasă o marjă de 
interpretare mult prea mare. Indicatorii trebuie precizaţi, pentru a clarifica cu date valide 
legăturile dintre serviciile de handling la sol şi întârzieri. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) legătura dintre întârzierile cauzate de 
serviciile de handling la sol şi standardele 
de calitate insuficiente;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza acestui raport, Comisia poate 
decide dacă este necesară o revizuire a 
prezentului regulament.

(3) Pe baza acestui raport, Comisia poate 
decide, în strânsă colaborare cu 
Parlamentul European, dacă este necesară 
o revizuire a prezentului regulament.

Justificare

Prin articolul 39 alineatul (3), Comisia încearcă să stabilească o competenţă decizională 
exclusivă cu privire la necesitatea revizuirii regulamentului. Parlamentul European trebuie 
implicat îndeaproape în această decizie.

Amendamentul 37
Propunere de regulament
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Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără să aducă atingere aplicării 
prezentului regulament şi sub rezerva 
celorlalte dispoziţii ale dreptului Uniunii, 
statele membre pot lua măsurile necesare 
pentru a asigura protecţia drepturilor 
lucrătorilor.

Statele membre se asigure pe căi 
legislative că personalul întreprinderilor 
care furnizează servicii de handling la sol 
sau de handling propriu se bucură de un 
nivel corespunzător de securitate socială 
şi de condiţii de muncă chiar şi în cazul 
subcontractării şi al contractelor de 
servicii. În cazul în care autorităţile 
competente din statul membru constată că 
la respectivul aeroport nu se respectă 
standardele cerute, acreditarea 
furnizorilor de servicii în cauză se 
suspendă, se retrage sau se reţine până în 
momentul în care standardul 
corespunzător este atins din nou.
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