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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fl-1 ta' Diċembru 2011, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-proposta tagħha għal 
regolament dwar is-servizzi ta’ groundhandling fl-ajruporti tal-Unjoni. 

L-industrija tal-groundhandling ilha tistenna l-proposta tal-Kummissjoni li għandha ssaħħaħ l-
effiċjenza u l-kwalità ġenerali tas-servizzi ta' groundhandling permezz tal-ftuħ ulterjuri tas-
suq.  Għalkemm il-proposta hija titjib sinifikanti fuq il-qafas leġiżlattiv attwali, għad hemm 
kwistjonijiet importanti li għadhom iridu jiġu indirizzati sabiex jiġi żgurat li jkun hemm ftuħ 
effiċjenti tas-suq, ibbażat fuq il-konsistenza u t-trasparenza u servizz imtejjeb għall-utenti tal-
ajruporti u, għaldaqstant, għall-passiġġieri.

Inżidu l-alternattivi tas-soluzzjonijiet ta' groundhandling fl-ajruporti tal-UE 

Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni żiedet l-obbligu ta' għadd minimu ta' fornituri terzi ta' 
ċerti servizzi ta' groundhandling essenzjali (għall-handling tal-bagalji, tar-rampa, tal-
fjuwil/żejt, tal-merkanzija u tal-posta) minn żewġ fornituri għal tlieta fl-ajruporti b'aktar minn 
5 miljun passiġġier u l-possibilità li kull linja tal-ajru twettaq self-handling, u dan jippermetti 
aktar għażliet u jikkontribwixxi biex tittejjeb il-kwalità ġenerali tas-servizzi ta' 
groundhandling fl-ajruporti Ewropej. 

Il-proposta tal-Kummissjoni hija pass importanti fid-direzzjoni t-tajba għall-ftuħ tas-suq għas-
servizzi tal-groundhandling. 

Ir-rapporteur, għaldaqstant hija favur li fl-ajruporti b'aktar minn 5 miljun passiġġier fis-sena, 
l-għadd minimu ta' fornituri għandu jkun tlieta. Għal dawk l-ajruporti, ir-rapporteur ma tarax 
il-bżonn ta' restrizzjoni ulterjuri għall-aċċess għall-fornituri tas-servizzi tal-groundhandling, 
kif propost mill-Kummissjoni fl-Artikolu 14 għall-ajruporti b'restrizzjonijiet speċifiċi. 

Ir-rapporteur tilqa' l-introduzzjoni tar-rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet minn 
Stati Membri oħrajn, li huwa prinċipju ċentrali għall-moviment ħieles u, għaldaqstant, għas-
Suq Intern. B'mod ġenerali, il-proċedura biex jingħataw approvazzjonijiet għandha tkun 
trasparenti, mhux diskriminatorja, u ma tistax, fil-prattika, tnaqqas l-aċċess għas-suq jew l-
għażla ta' self-handling f'livell aktar baxx minn dak li jipprevedi r-regolament. 

Liberalizzazzjoni bilanċjata tas-suq Ewropew tal-groundhandling

Madankollu, il-ftuħ tas-suq għas-servizzi tal-groundhandling għandu jkun ibbilanċjat. Il-
groundhandling huwa negozju ferm kompetittiv u intensiv f'dak li għandu x'jaqsam mal-
kapital bi spejjeż fissi għoljin għall-persunal u għat-tagħmir. Mill-ftuħ tas-suq tal-
groundhandling, il-linji tal-ajru rnexxielhom inaqqsu kontinwament il-ħlasijiet għall-handling.
B'riżultat ta' dan, is-settur tal-groundhandling Ewropew ra tnaqqis fil-marġini tal-profitt matul 
l-aħħar għaxar snin, minkejja ż-żieda rapida fl-għadd ta' passiġġieri madwar l-UE.

Il-ftuħ sħiħ tas-suq ipoġġi pressjoni akbar fuq il-handlers, li jkollhom inaqqsu l-ispiża tal-
persunal. Dan iwassal għal pressjoni biex il-pagi jonqsu, kif ukoll jonqsu s-sigurtà tal-impjiegi 
u t-taħriġ tal-persunal, kif ukoll iwassal għal żieda f'impjiegi part-time u temporanji.
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Titjib ulterjuri fis-sejħiet għall-offerti - ħtieġa ta' flessibilità akbar

Ir-rapporteur tagħraf li l-proposta tal-Kummissjoni tintroduċi titjib fis-sejħiet għall-offerti 
permezz ta’ speċifikazzjonijiet iktar dettaljati tal-proċedura tal-għażla, u billi żżid iż-żmien 
massimu tal-perjodu tal-għażla għal fornitur ta' ċerti servizzi essenzjali tal-groundhandling 
għal għaxar snin. Skont ir-rapporteur, l-itwal żmien għandu jiġi ggarantit għas-servizzi tal-
groundhandling kollha, u ma jkunx ristrett għal każijiet ta' eżenzjoni mogħtija fl-Artikolu 14 
tal-proposta. 

Biex il-fornituri tas-servizzi jingħataw aktar flessibilità u speċjalment biex l-SMEs jingħataw 
aktar aċċess, ir-rapporteur tissuġġerixxi li l-entità kontraenti taqsam is-servizzi tal-
groundhandling f'lottijiet, u torganizza sejħa għall-offerti separata għal kull lott. Sabiex l-
aċċess għas-suq tal-groundhandling ma jiddgħajjifx, huwa importanti li s-sejħiet għall-offerti 
miftuħa jinżammu attivi u r-rapporteur għaldaqstant tissuġġerixxi li jkun hemm obbligu għall-
entità kontraenti, meta sejħa għall-offerti ma jkollhiex suċċess, li tniedi sejħa oħra fi żmien 
skadenza ffissata ta' tnax-il xahar. 

Ir-rapporteur tenfasizza li sejħa għall-offerti li ma jkollhiex suċċess għal żmien limitat li 
waqtu fornitur ieħor ikun waqqaf is-servizzi tiegħu qabel iż-żmien mistenni, għandha titqies 
bħala monopolju "de facto", u dan jagħti dritt lill-Istati Membri li jirregolaw il-prezzijiet ta' 
dak is-servizz ta' groundhandling kif tipproponi l-Kummissjoni, waqt li s-suq ikun għadu 
meqjus legalment miftuħ. 

Infrastruttura ċentralizzata u kjarifiki fir-rigward tal-ħlasijiet

Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u l-ippjanar tal-utenti tal-ajruporti, huwa importanti li tiġi 
żgurata sistema komuni u trasparenti ta' imposti għall-infrastrutturi u l-installazzjonijiet 
ċentralizzati tal-ajruporti. Ir-rapporteur tissuġġerixxi wkoll li l-korp li jmexxi jkun obbligat li, 
fl-informazzjoni lill-Kumitat tal-Utenti tal-Ajruport u lill-impriżi, jinkludi tbassir tas-
sitwazzjoni fl-ajruporti fir-rigward tal-ħlasijiet għall-groundhandling, iż-żieda fit-traffiku u l-
investimenti proposti għall-futur. 

Biex tiġi evitata s-sitwazzjoni fejn sfidi kapriċċużi jitqajmu sempliċiment biex jipposponu l-
applikazzjoni ta' imposta, huwa importanti li l-awtoritajiet tal-ajruporti jitħallew jirkupraw 
lura l-ħlasijiet għaż-żmien li jkun għadda sakemm l-appell ikun qed jiġi pproċessat. Jekk 
deċiżjoni dwar il-livelli ta' ħlasijiet ta' groundhandling titressaq quddiem l-awtorità 
superviżorja indipendenti, kif stabbilit fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu, din m'għandhiex 
tidħol fis-seħħ sakemm l-awtorità ta’ superviżjoni indipendenti ma teżaminax il-każ. Jekk l-
awtorità ta’ superviżjoni indipendenti taqbel mad-deċiżjoni tal-korp li jmexxi dwar l-
infrastruttura fil-livell tal-ħlasijiet għall-groundhandling, il-ħlasijiet jistgħu jintalbu miż-żmien 
li tkun ittieħdet id-deċiżjoni inizjali.

Attivitajiet ta' koordinament

Sabiex jissaħħaħ ir-rwol ta' koordinament tal-entità li tmexxi l-ajruport, l-operatur tal-ajruport 
għandu jingħata s-setgħa li jinforza r-regoli ta' kondotta.  Ir-rapporteur tenfasizza li l-korp li 
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jmexxi l-ajruport għandu jkun responsabbli għall-koordinament ġust tal-attivitajiet ta’ 
groundhandling fl-ajruport tiegħu. 

L-użu ta' standards

Ir-rapporteur tappoġġa l-introduzzjoni ta' standards minimi għas-servizzi tal-ajruport, li se 
jtejbu s-servizzi u jgħinu fil-funzjonament tal-ajruporti. Huwa importanti li l-istandards 
minimi jirrispettaw ir-rekwiżiti tas-sikurezza, l-arranġamenti u s-sistemi tal-ġestjoni tal-
ajruport, kif imsemmi fir-Regolament (KE) Nru 216/2008 dwar ir-regoli komuni fil-qasam 
tal-avjazzjoni ċivili. Barra minn hekk, ir-rapporteur tintroduċi l-obbligu li l-fornituri tas-
servizzi tal-groundhandling jistabbilixxu u jimplimentaw sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza, li 
għandha tappoġġa l-infurzar tal-istandards minimi tal-kwalità. Barra minn hekk, l-operatur 
tal-ajruport għandu jingħata s-setgħa li jinforza l-istandards minimi tal-kwalità. 

Konklużjoni

Ir-rapporteur tenfasizza li l-ftuħ tas-suq għas-servizzi tal-groundhandling fl-UE għandu jkun 
bilanċjat, peress li l-liberalizzazzjoni sħiħa tista' twassal għal grad għoli ta' instabilità peress li 
aktar u aktar handlers jispiċċaw ifallu fin-negozju tagħhom. Il-kumpaniji tal-handling huma s-
sinsla tat-trasport bl-ajru u suq instabbli tal-handling iwassal għal tfixkil ripetut fl-ajruporti 
Ewropej, kif ukoll għal sensji sinifikanti. Fuq perjodu ta’ żmien fit-tul, madankollu, il-
liberalizzazzjoni sħiħa aktarx twassal għal oligopolija tal-ftit kumpaniji tal-handling li jkun 
fadal madwar l-Ewropa. Din l-oligopolija tmur kontra l-interessi tal-linji tal-ajru, tal-
ħaddiema u tal-passiġġieri u jkollha effett negattiv fuq il-kompetizzjoni, fuq it-tkabbir u fuq l-
impjiegi.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 
t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull ajruport ikkonċernat għandu 
jistabbilixxi kumitat tar-rappreżentanti tal-
utenti tal-ajruport jew ta’ 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lil 
dawk li jużaw l-ajruport (‘Kumitat tal-
Utenti tal-Ajruport’).

Kull ajruport ikkonċernat għandu 
jistabbilixxi, fuq talba tal-utenti tal-
ajruport, kumitat tar-rappreżentanti tal-
utenti tal-ajruport jew ta’ 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lil 
dawk li jużaw l-ajruport (‘Kumitat tal-
Utenti tal-Ajruport’).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ċerti ajruporti partikulari, minħabba li ma kienx hemm problemi jew tilwim kbar, ir-
rappareżentanti ma baqgħux jattendu għall-kumitati mwaqqfa tal-utenti tal-ajruporti. 
Għaldaqstant, m'għandux ikun hemm l-obbligu tat-twaqqif ta' dawn il-kumitati jekk ma jkunx 
hemm talba mill-utenti għat-twaqqif tagħhom. Barra minn hekk, għall-ajruporti reġjonali 
iżgħar, it-twaqqif u l-ġestjoni tal-kumitat tal-utenti jista' jwassal għal piżijiet amministrattivi 
u finanzjarji akbar.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri awtorizzati li jipprovdu 
servizzi ta’ groundhandling f’ajruport fejn 
in-numru tagħhom huwa limitat permezz 
tal-Artikolu 6 jew l-Artikolu 14 għandhom 
jintgħażlu skont proċedura ta’ sejħa ta’ 
offerti trasparenti, mitfuħa u mhux 
diskriminatorja. 

1. Il-fornituri awtorizzati li jipprovdu 
servizzi ta’ groundhandling f’ajruport fejn 
in-numru tagħhom huwa limitat permezz 
tal-Artikolu 6 jew l-Artikolu 14 għandhom 
jintgħażlu skont proċedura ta’ sejħa ta’ 
offerti trasparenti u mhux diskriminatorja, 
miftuħa għall-partijiet interessati kollha, 
skont id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2004/17/KE dwar il-proċeduri 
ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-
setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-
trasport u postali. L-entità kontraenti 
tista' tiddividi dawn is-servizzi tal-
groundhandling f'lottijiet separati, u 
torganizza proċedura ta' sejħa għall-
offerti separata għal kull lott.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Wara li jkun għarraf lill-Kummissjoni, l-
Istat Membru kkonċernat jista’ jinkludi fost 

4. Wara li jkun għarraf lill-Kummissjoni, u 
soġġett għar-regoli tal-Unjoni dwar l-
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l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti 
obbligu ta’ servizz pubbliku li għandu jiġi 
sodisfatt mill-fornituri ta’ servizzi ta’ 
groundhandling fir-rigward ta’ ajruporti li 
jservu reġjuni periferiċi jew li qegħdin 
jiżviluppaw li jagħmlu parti mit-territorju 
tiegħu, meta l-fornituri ma jkunux lesti li 
jipprovdu servizzi ta’ groundhandling 
mingħajr appoġġ pubbliku (jiġifieri 
drittijiet esklussivi jew ħlasijiet ta’ 
kumpens), iżda meta dawn l-ajruporti 
jkunu ta’ importanza vitali fir-rigward tal-
aċċessibbiltà għall-Istat Membru 
kkonċernat. Din id-dispożizzjoni hija 
mingħajr preġudizzju għar-regoli tal-UE 
dwar l-Għajnuna mill-Istat.

għajnuna mill-Istat, l-Istat Membru 
kkonċernat jista’ jinkludi fost l-
ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti 
obbligu ta’ servizz pubbliku li għandu jiġi 
sodisfatt mill-fornituri ta’ servizzi ta’ 
groundhandling fir-rigward ta’ ajruporti li 
jservu reġjuni periferiċi jew li qegħdin 
jiżviluppaw li jagħmlu parti mit-territorju 
tiegħu, meta l-fornituri ma jkunux lesti li 
jipprovdu servizzi ta’ groundhandling 
mingħajr appoġġ pubbliku, (jiġifieri 
drittijiet esklussivi jew ħlasijiet ta’ 
kumpens), iżda meta dawn l-ajruporti 
jkunu ta’ importanza vitali fir-rigward tal-
aċċessibbiltà għall-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Jekk sejħa għall-offerti ma 
jirnexxilhiex issib numru suffiċjenti ta' 
fornituri skont l-Artikolu 6(2), l-awtorità 
li tagħmel is-sejħa għandha tniedi sejħa 
għall-offerti ġdida fi żmien 12-il xahar 
wara t-tmiem tal-proċedura ta' sejħa 
għall-offerti preċedenti. L-awtorità li 
tagħmel is-sejħa tista', wara li tikkonsulta 
l-Kumitat tal-Utenti tal-Ajruport, testendi 
dan il-perijodu sa massimu ta' 36 xahar.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta’ servizzi ta’ 
groundhandling għandhom ikunu 
awtorizzati għal perjodu minimu ta’ seba’ 
snin u perjodu massimu ta’ għaxar snin 
ħlief fil-każ ta’ eżenzjonijiet għall-ftuħ ta’ 
self-handling u groundhandling għal 
partijiet terzi kif ipprovdut fl-
Artikolu 14 (1). Il-perjodu eżatt li għalih il-
fornituri huma awtorizzati u d-data tal-bidu 
tal-operazzjonijiet għandhom jiġu indikati 
b’mod ċar fis-sejħa għall-offerti.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
groundhandling għandhom ikunu 
awtorizzati għal perijodu minimu ta' seba' 
snin u perijodu massimu ta' għaxar snin. Il-
perjodu eżatt li għalih il-fornituri huma 
awtorizzati u d-data tal-bidu tal-
operazzjonijiet għandhom jiġu indikati 
b’mod ċar fis-sejħa għall-offerti.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta fornitur ta’ servizzi ta’ 
groundhandling iwaqqaf l-attività tiegħu 
qabel it-tmiem tal-perjodu li għalih kien 
awtorizzat, il-fornitur għandu jkun sostitwit 
fuq il-bażi tal-proċedura ta’ għażla 
deskritta fl-Artikoli 7, 8, 9 u f’dan l-
Artikolu. Kull fornitur li jwaqqaf l-attività 
tiegħu għandu jgħarraf lill-awtorità 
rilevanti li tkun għamlet is-sejħa dwar l-
intenzjoni tiegħu li jtemm l-attività 
suffiċjentement qabel u mill-inqas sitt xhur 
qabel iħalli l-ajruport. Jistgħu jkunu 
imposti multi fuq il-fornitur jekk ma 
jgħarrafx lill-awtorità li tagħmel is-sejħa 
biżżejjed bil-quddiem sakemm il-fornitur 
ma jkunx jista’ juri force majeure.

4. Meta fornitur ta’ servizzi ta’ 
groundhandling iwaqqaf l-attività tiegħu 
qabel it-tmiem tal-perjodu li għalih kien 
awtorizzat, il-fornitur għandu jkun sostitwit 
fuq il-bażi tal-proċedura ta’ għażla 
deskritta fl-Artikoli 7, 8, 9 u f’dan l-
Artikolu. Kull fornitur li jwaqqaf l-attività 
tiegħu għandu jgħarraf lill-awtorità 
rilevanti li tkun għamlet is-sejħa dwar l-
intenzjoni tiegħu li jtemm l-attività 
suffiċjentement qabel u mill-inqas sitt xhur 
qabel iħalli l-ajruport. Jistgħu jkunu 
imposti multi fuq il-fornitur jekk ma 
jgħarrafx lill-awtorità li tagħmel is-sejħa 
tal-anqas sitt xhur bil-quddiem sakemm il-
fornitur ma jkunx jista’ juri force majeure.

Or. en

Emenda 7
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5 – it-tieni subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-Istat Membru ma jirnexxilux isib 
fornitur ta’ servizzi ta’ groundhandling 
għal dan il-perjodu ta’ żmien limitat, l-
Istat Membru għandu jirregola l-prezzijiet 
ta’ dawk is-servizzi ta’ groundhandling li 
għalihom jeżisti monopolju temporanju 
sakemm fornitur ieħor jibda jipprovdi 
dawn is-servizzi ta’ groundhandling fl-
ajruport.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamentazzjoni proposta tal-prezzijiet f'każ ta' monopolju "de facto" temporanju 
m'għandha l-ebda bażi legali minħabba li s-suq ikun meqjus miftuħ. Il-prezzijiet bejn 
operatur u l-klijent tiegħu huma r-riżultat ta' ftehim kummerċjali b'informazzjoni sensittiva li 
ma tistax tiġi żvelata. Din ir-regolamentazzjoni ma tistax tiġi imposta f'suq kummerċjali 
għaliex dan iwassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni fir-rigward tal-kompetituri potenzjali.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta Stat Membru jimponi rekwiżit kif 
imsemmi fil-paragrafu (2), id-dokumenti 
tas-sejħa għall-offerti għall-proċedura ta’ 
għażla stipulata fl-Artikoli 7 sa 10 
għandhom jelenkaw lill-persunal 
ikkonċernat u jagħtu d-dettalji rilevanti tad-
drittijiet kuntrattwali tal-impjegati u l-
kundizzjonijiet li taħthom l-impjegati 
jkunu meqjusa marbutin mas-servizzi 
inkwistjoni.

5. Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti 
għall-proċedura ta’ għażla stipulata fl-
Artikoli 7 sa 10 għandhom jelenkaw lill-
persunal ikkonċernat u jagħtu d-dettalji 
rilevanti tad-drittijiet kuntrattwali tal-
impjegati u l-kundizzjonijiet li taħthom l-
impjegati jkunu meqjusa marbutin mas-
servizzi inkwistjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet soċjali fis-Suq Uniku hija kundizzjoni importanti biex 
jiġu evitati prattiki diskriminatorji. Is-suq tal-groundhandling huwa ferm volatili u l-opertauri 
jistgħu jinbidlu ma' kull proċedura ġdida tas-sejħiet għall-offerti. Dan iwassal għal inċertezza 
sinifikanti għall-persunal, li jistgħu jiġu suġġetti għar-regoli u l-kundizzjonijiet soċjali tal-
operatur il-ġdid, jew saħansitra jingħataw is-sensja. Għaldaqstant huwa essenzjali li jiġi 
żgurat li jkun hemm kontinwità aħjar tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persunal.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 1 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jillimita għal fornitur wieħed jew 
tnejn, waħda jew aktar mill-kategoriji ta’ 
servizzi ta’ groundhandling imsemmija fl-
Artikolu 6 (2) għall-ajruporti li t-traffiku 
annwali tagħhom m’huwiex inqas minn 
ħames miljun passiġġier jew 
100 000 tunnellata ta’ merkanzija, fejn 
fil-każ ta’ limitazzjoni għal żewġ fornituri 
għandu japplika l-Artikolu 6 (3);

imħassar

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-ajruporti li t-traffiku annwali 
tagħhom ma kienx ta’ inqas minn żewġ 
miljun moviment ta’ passiġġieri jew 
50 000 tunnellata ta’ merkanzija għal 
mill-inqas tliet snin konsekuttivi, l-ebda 
impriża m’għandha titħalla tipprovdi 
servizzi ta’ groundhandling kemm bħala
fornitur ta’ servizzi ta’ groundhandling kif 
ukoll bħala utent li jimmaniġġja s-servizzi 
huwa stess sakemm ma tkunx ingħatat l-
approvazzjoni xierqa. Impriża li tissodisfa 

1. L-ebda impriża m’għandha titħalla 
tipprovdi servizzi ta’ groundhandling 
kemm bħala fornitur ta’ servizzi ta’ 
groundhandling kif ukoll bħala 
sottokuntrattur jew utent li jimmaniġġja s-
servizzi huwa stess sakemm ma tkunx 
ingħatat l-approvazzjoni xierqa. Impriża li 
tissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan il-Kapitolu 
għandha tkun intitolata li tirċievi 
approvazzjoni.
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r-rekwiżiti ta’ dan il-Kapitolu għandha 
tkun intitolata li tirċievi approvazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit huwa konformi mad-dikjarazzjoni komuni adottata minn tlieta mill-erba' sħab 
soċjali (ajruporti, junjins, handlers indipendenti) f'April 2011. Għandu jkun ċar, madankollu, 
li dan japplika għal kwalunkwe impriża, inklużi s-subkuntratturi. Barra minn hekk, m'hemm l-
ebda ġustifikazzjoni li dan ir-rekwiżit jiġi limitat għall-ajruporti l-kbar biss.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 25 - paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-proċedura biex jingħataw 
approvazzjonijiet għandha tkun 
trasparenti, mhux diskriminatorja, u ma 
tistax, fil-prattika, tnaqqas l-aċċess għas-
suq jew l-għażla ta' self-handling f'livell 
aktar baxx minn dak li jipprevedi dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-Kumitat tal-Utenti tal-Ajruport 
ma jaqbilx mad-deċiżjoni tal-korp li jmexxi 
l-ajruport li jiċċentralizza, jew ma 
jiċċentralizzax infrastruttura jew mal-għan 
taċ-ċentralizzazzjoni, dan jista’ jistaqsi lil 
xi awtorità ta’ superviżjoni indipendenti 
tal-Istat Membru kkonċernat sabiex 
tiddeċiedi jekk l-infrastruttura 
kkonċernata għandhiex tkun ċentralizzata 

5. Meta l-Kumitat tal-Utenti tal-Ajruport 
ma jaqbilx mad-deċiżjoni tal-korp li jmexxi 
l-ajruport li jiċċentralizza, jew ma 
jiċċentralizzax infrastruttura jew mal-għan 
taċ-ċentralizzazzjoni, dan jista’ jistaqsi lil 
xi awtorità ta’ superviżjoni indipendenti 
tal-Istat Membru kkonċernat sabiex 
teżamina l-ġustifikazzjoni għad-deċiżjoni 
meħuda mill-korp li jmexxi l-ajruport.
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jew le u sa liema punt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament propost jirreferi għad-Direttiva 2009/12/KE tal-UE dwar l-imposti tal-
ajruporti. Ir-rekwiżiti għandhom, għaldaqstant, ikunu konformi mal-prinċipji u d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva. F'dan l-isfond, ir-rwol tal-awtorità superviżorja għandu jkun 
limitat għall-verifika u l-ġustifikazzjoni tad-deċiżjoni u li tiddeċiedi dwar il-validità tagħha.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4 – punt ea (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) it-tbassir tas-sitwazzjoni fl-ajruport 
fir-rigward tal-ħlasijiet tal-
groundhandling, taż-żieda fit-traffiku u 
tal-investimenti proposti fl-infrastruttura;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 28 - paragrafu 5a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fejn l-użu tal-installazzjonijiet tal-
ajruport minbarra dawk definiti bħala 
infrastruttura ċentralizzata jirriżultaw fil-
ġbir ta' ħlas, il-ħlas għandu jiġi 
ddeterminat skont kriterji rilevanti, 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji. 
L-Istati Membri jibqgħu fil-libertà li 
jħallu l-korp li jmexxi l-ajruport ta' 
netwerk ta' ajruporti kif definit fid-
Direttiva UE 2009/12/KE japplika sistema 
komuni u trasparenti ta' imposti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

As for determination of the fee ,distinction must be maintained between the fees for the use of 
the airport installations levied by the airport authority under already established rules and 
the fees collected by the designated manager of centralized infrastructures providing 
operations in a monopolistic position and subject to specific requirements. The latter should 
be subject to the requirements of the EU Airport Charges Directive (2009/12/EC - EUACD).
However, the proposed Regulation goes beyond the Directive by requiring in order on the 
return on assets. Therefore, the Regulation should be aligned with the wording of the 
EUACD.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk deċiżjoni dwar il-livelli tal-ħlasijiet 
titressaq quddiem awtorità ta’ superviżjoni 
indipendenti skont il-paragrafu (6) ta’ dan 
l-Artikolu, għandha tapplika l-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 6 tad-
Direttiva 2009/12/KE.

7. Jekk deċiżjoni dwar il-livelli tal-ħlasijiet 
titressaq quddiem awtorità ta' superviżjoni 
indipendenti skont il-paragrafu (6) ta' dan 
l-Artikolu, din m'għandhiex tidħol fis-
seħħ sakemm l-awtorità indipendenti ma 
teżaminax il-każ. Jekk l-awtorità ta’ 
superviżjoni indipendenti taqbel mad-
deċiżjoni tal-korp ta' tmexxija dwar l-
infrastruttura fil-livell tal-ħlasijiet għall-
groundhandling, il-ħlasijiet jistgħu 
jintalbu miż-żmien li tkun ittieħdet id-
deċiżjoni inizjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

biex tiġi evitata s-sitwazzjoni fejn sfidi kapriċċużi jitqajmu sempliċiment biex jipposponu l-
applikazzjoni ta' imposta, huwa importanti li l-awtoritajiet tal-ajruporti jitħallew jirkupraw 
lura l-flus għaż-żmien li jkun għadda sakemm l-appell ikun qed jiġi pproċessat.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korp li jmexxi l-ajruport għandu jkun 
inkarigat mill-koordinazzjoni xierqa tal-
attivitajiet ta’ groundhandling fl-ajruport 
tiegħu. Bħala koordinatur fuq l-art, il-korp 
li jmexxi l-ajruport għandu b’mod 
partikolari jiżgura li l-operazzjonijiet tal-
fornituri ta’ servizzi ta’ groundhandling u 
tal-utenti tal-ajruport li jimmaniġġjaw is-
servizzi huma stess jikkonformaw mar-
regoli ta’ kondotta tal-ajruport kif definiti 
fl-Artikolu 31.

1. Il-korp li jmexxi l-ajruport għandu jkun 
inkarigat mill-koordinazzjoni xierqa tal-
attivitajiet ta’ groundhandling fl-ajruport 
tiegħu. Bħala koordinatur fuq l-art, il-korp 
li jmexxi l-ajruport għandu jiżgura li l-
fornituri ta’ servizzi ta’ groundhandling u 
tal-utenti tal-ajruport li jimmaniġġjaw is-
servizzi huma stess jikkonformaw mar-
regoli ta’ kondotta tal-ajruport kif definiti 
fl-Artikolu 31.

Il-korp li jmexxi l-ajruport għandu 
jingħata s-setgħa li jinforza r-regoli tal-
kondotta. Il-miżuri għandhom ikunu 
trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Within the Single Europe Sky, the managing body of the airport is in charge of the 
coordination of all stakeholders at its premises. This does not include, however, a 
responsibility for the coordination of each ground handling activity or operations at its 
premises. For instance, it is not possible for the airport operator to verify if stairs or bridges 
have been put in place on time. Furthermore, the airport cannot interfere in the contractual 
relationship between the ground handlers and their clients. However, appropriate and 
proportionate enforcement measures should ensure the respect of the rules of conduct that 
everyone has to comply with on the airport premises.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 30 - paragrafu 5a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu bla ħsara għar-regoli 
tal-UE dwar il-kompetizzjoni.

Or. en
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp li jmexxi l-ajruport, awtorità 
pubblika jew kwalunkwe korp ieħor li 
jikkontrolla l-ajruport jista’ jistabbilixxi r-
regoli ta’ kondotta.

2. Il-korp li jmexxi l-ajruport, awtorità 
pubblika jew kwalunkwe korp ieħor li 
jikkontrolla l-ajruport jista' jistabbilixxi r-
regoli ta' kondotta biex jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tal-ajruport.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-ajruporti li t-traffiku annwali tagħhom 
ma kienx inqas minn ħames miljun 
moviment ta’ passiġġieri jew 
100 000 tunnellata ta’ merkanzija għal 
mill-inqas it-tliet snin preċedenti, il-korp li 
jmexxi l-ajruport jew, fejn xieraq, l-
awtorità pubblika jew kwalunkwe korp 
ieħor li jikkontrolla l-ajruport għandu 
jistabbilixxi standards minimi ta’ kwalità 
għall-prestazzjoni ta’ servizzi ta’ 
groundhandling. 

2. Fl-ajruporti li t-traffiku annwali tagħhom 
ma kienx inqas minn ħames miljun 
moviment ta’ passiġġieri jew 
100 000 tunnellata ta’ merkanzija għal 
mill-inqas it-tliet snin preċedenti, il-korp li 
jmexxi l-ajruport jew, fejn xieraq, l-
awtorità pubblika jew kwalunkwe korp 
ieħor li jikkontrolla l-ajruport għandu 
jistabbilixxi standards minimi ta’ kwalità 
għall-prestazzjoni ta’ servizzi ta’ 
groundhandling. Standards bħal dawn 
għandhom jikkunsidraw u jkunu 
konsistenti mar-regoli ta' sikurezza, l-
arranġamenti u s-sistemi ta' ġestjoni tal-
operatur tal-ajruport u operaturi tal-ajru 
affettwati kif imsemmi fir-
Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Or. en

Emenda 20
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Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-fornituri ta’ servizzi ta’ 
groundhandling u l-utenti tal-ajruport li 
jimmaniġġjaw is-servizzi huma stess 
għandhom josservaw dawn l-istandards 
minimi ta’ kwalità. Barra minn hekk, l-
utenti tal-ajruport u l-fornituri ta’ servizzi 
ta’ groundhandling għandhom josservaw l-
istandards minimi ta’ kwalità fir-
relazzjonijiet kuntrattwali tagħhom.

3. Il-fornituri ta’ servizzi ta’ 
groundhandling u l-utenti tal-ajruport li 
jimmaniġġjaw is-servizzi huma stess 
għandhom josservaw dawn l-istandards 
minimi ta’ kwalità. Il-korp li jmexxi l-
ajruport jista' jitlob li l-fornituri tas-
servizzi tal-groundhandling u l-utenti tal-
ajruport li jwettqu self-handling 
jistabbilixxu u jimplimentaw sistema ta' 
mmaniġġjar tas-sigurtà li tkun 
proporzjonata għad-daqs tal-impriża u n-
natura u l-kumplessità tal-attivitajiet, li 
tkun kumpatibbli mas-sistemi ta' 
mmaniġġjar tal-operatur tal-ajruport, u 
tikkonforma ma' kwalunkwe rekwiżit ta' 
sigurtà ieħor stabbilit fil-liġi nazzjonali 
jew tal-Unjoni. Barra minn hekk, l-utenti 
tal-ajruport u l-fornituri ta’ servizzi ta’ 
groundhandling għandhom josservaw l-
istandards minimi ta’ kwalità fir-
relazzjonijiet kuntrattwali tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandards minimi tal-kwalità jirriflettu l-pożizzjoni komuni adottata minn tlieta mill-erba' 
sħab soċjali (ajruporti, junjins, handlers indipendenti) f'April 2011. Madankollu, is-sistema 
ma tipprevedi l-ebda soluzzjoni li tista' titħaddem li tiżgura l-infurzar tagħha (ħlief li Stat 
Membru, b'mod sproporzjonat jirtira l-approvazzjoni ta' groundhandler).

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 32 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk dan ma jiggarantixxix il-
konformità, il-korp li jmexxi l-ajruport 
għandu jingħata s-setgħa li jadotta miżuri 
biex jinforza l-istandards minimi tal-
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kwalità. Il-miżuri għandhom ikunu 
trasparenti, proporzjonati u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-ajruporti li t-traffiku annwali 
tagħhom ma kienx inqas minn ħames 
miljun moviment ta’ passiġġieri jew 
100 000 tunnellata ta’ merkanzija għal 
mill-inqas tliet snin konsekuttivi, il-
fornituri ta’ servizzi ta’ groundhandling u 
l-utenti tal-ajruport li jimmaniġġjaw is-
servizzi huma stess għandhom 
jirrapportaw dwar il-prestazzjoni 
operattiva tagħhom lill-Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-multiplikazzjoni tar-rapporti jwassal għal piż amministrattiv miżjud għall-groundhandlers 
kollha u għall-utenti li jwettqu self-handling, mingħajr ebda valur miżjud reali.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta speċifikazzjonijiet 
dettaljati rigward il-kontenut u t-tixrid tal-
obbligi ta’ rappurtar permezz ta’ att 
delegat skont l-Artikolu 42.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-multiplikazzjoni tar-rapporti jwassal għal piż amministrattiv miżjud għall-groundhandlers 
kollha u għall-utenti li jwettqu self-handling, mingħajr ebda valur miżjud reali.


