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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 1 decembrie 2011, Comisia Europeană a publicat o propunere de regulament privind 
serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune. 

Sectorul handlingului la sol așteaptă de mult propunerea Comisiei care ar trebui să sporească 
eficiența și calitatea globală a serviciilor de handling la sol printr-o deschidere și mai mare a 
pieței.  Cu toate că propunerea constituie o îmbunătățire semnificativă a cadrului legislativ 
actual, rămân încă de rezolvat unele chestiuni importante pentru a asigura o deschidere 
eficientă a pieței, bazată pe o atitudine consecventă, pe transparență și optimizarea serviciilor 
pentru utilizatorii aeroporturilor, adică, implicit, pentru pasageri.

Lărgirea paletei de soluții privind handlingul la sol în aeroporturile din UE  

În propunerea sa, Comisia crește numărul minim obligatoriu de furnizori terți ai anumitor 
servicii esențiale de handling la sol (handlingul de bagaje,  de rampă, de combustibil, de 
marfă și poștă) de la doi la trei furnizori în aeroporturile cu peste 5 milioane de pasageri și 
posibilitățile fiecărei linii aeriene de a presta serviciile de handling în regie proprie, ceea ce va 
oferi mai multe opțiuni și va contribui la creșterea în general a calității serviciilor de handling 
la sol în aeroporturile europene. 

Propunerea Comisiei este un pas important în direcția bună, și anume deschiderea pieței 
serviciilor de handling la sol. 

De aceea, raportoarea susține ideea ca aeroporturile cu peste 5 milioane de pasageri pe an să 
fie deservite de un număr minim de 3 furnizori externi. În cazul acestor aeroporturi, 
raportoarea nu vede necesitatea de a restricționa în continuare accesul prestatorilor de servicii 
de handling la sol în aeroporturile cu constrângeri specifice, potrivit propunerii Comisiei de la 
articolul 14. 

Raportoarea salută introducerea recunoașterii reciproce a aprobărilor din partea altor state 
membre, principiu central pentru libera circulație și deci pentru piața internă. În general, 
procedura pentru acordarea aprobărilor trebuie să fie transparentă, nediscriminatorie și nu 
poate să reducă, în practică, accesul la piață sau libertatea de a face handling în regie proprie 
la un nivel mai scăzut decât cel prevăzut în prezentul regulament. 

O liberalizare echilibrată a pieței UE de handling la sol 

Deschiderea pieței de handling la sol ar trebui totuși să fie echilibrată. Handlingul la sol este o 
activitate supusă unei concurențe intense și foarte solicitantă în termeni de capital, cu costuri 
fixe mari cu personalul și echipamentele. De la deschiderea pieței de handling la sol, liniile 
aeriene au reușit să tragă în jos în mod continuu taxele de handling. Ca urmare, în sectorul 
european de handling la sol marjele au scăzut în decursul ultimilor zece ani, în ciuda creșterii 
rapide a numărului de pasageri pe tot cuprinsul UE.

O deschidere totală a pieței ar pune mai multă presiune pe prestatorii de servicii de handling 
care la rândul lor vor fi nevoiți să reducă costurile cu personalul. Aceasta va determina o 
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scădere a salariilor, scăderea securității la locul de muncă și a orelor de formare profesională, 
precum și înmulțirea contractelor de muncă cu timp parțial sau pe perioadă determinată.

Îmbunătățirea în continuare a licitațiilor – e nevoie de mai multă flexibilitate

Raportoarea recunoaște că propunerea Comisiei introduce îmbunătățiri pentru procedurile de 
licitație, prin specificații mai detaliate ale procedurii de selecție și prin mărirea la zece ani a 
duratei maxime a perioadei de selecție a unui furnizor al anumitor servicii esențiale de 
handling la sol. Potrivit raportoarei, durata maximă ar trebui asigurată pentru toate serviciile 
de handling la sol și să nu fie restricționată în cazul excepțiilor menționate la articolul 14 din 
propunere. 

Pentru a oferi mai multă flexibilitate prestatorilor de servicii și mai ales pentru a da mai multe 
șanse IMM-urilor, raportoarea sugerează să se permită entității contractante să împartă 
serviciile de handling în loturi și să organizeze o procedură de licitație separată pentru fiecare 
lot.  Pentru a nu restricționa accesul la piața serviciilor de handling la sol, este important să se 
organizeze licitații deschise, raportoarea sugerând introducerea obligației pentru entitatea 
contractantă, în cazul în care o licitație nu are succes, de a lansa o nouă licitație într-un termen 
stabilit de 12 luni. 

Raportoarea subliniază că o licitație fără succes pe o perioadă limitată în cazul în care un alt 
furnizor și-a încetat serviciile înainte de perioada prevăzută trebuie privită ca un monopol „de 
facto”, de aici ideea ca statele membre să reglementeze prețurile la aceste servicii de handling 
la sol, după cum propune Comisia, aceasta în condițiile în care piața este încă considerată 
deschisă din punct de vedere legal. 

Infrastructură centralizată și clarificări în privința taxelor

Pentru a asigura transparența și planificarea utilizatorilor aeroportului, este important să se 
introducă un sistem de taxare comun și transparent pentru infrastructurile și instalațiile 
aeroportuare centralizate. Raportoarea sugerează, de asemenea, ca organismul de conducere 
să fie obligat să includă în informarea către Comitetul utilizatorilor aeroportului și către 
întreprinderi o previziune a situației din aeroporturi în ceea ce privește taxele de handling la 
sol, creșterea traficului și investițiile în infrastructură propuse. 

Pentru a evita situația în care se depun reclamații sâcâitoare numai în ideea de a amâna 
aplicarea unei taxe, este important să se acorde autorităților aeroportului posibilitatea de a 
recupera taxele corespunzătoare perioadei scurse de la depunerea reclamației. În cazul în care 
o decizie referitoare la cuantumul taxelor de handling la sol este adusă în atenția autorității 
independente de supraveghere în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol, aceasta nu 
produce efecte înainte ca autoritatea independentă să fi examinat chestiunea. În cazul în care 
autoritatea independentă de supraveghere este de acord cu decizia luată de organismul de 
administrare a infrastructurii în legătură cu cuantumul taxelor de handling la sol, taxele pot fi 
recuperate începând cu momentul deciziei inițiale.

Coordonarea activităților
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Pentru a întări rolul de coordonare al organismului de conducere a aeroportului, operatorul 
aeroportului este împuternicit să impună respectarea normelor de conduită.  Raportoarea 
subliniază faptul că organismul de administrare a aeroportului trebuie să fie responsabil 
pentru coordonarea adecvată a activităților de handling la sol în aeroportul propriu. 

Utilizarea standardelor

Raportoarea susține introducerea de standarde minime pentru serviciile aeroportuare, care vor 
îmbunătăți calitatea serviciilor și funcționarea aeroporturilor. Este important ca standardele 
minime să respecte cerințele în materie de siguranță, normele și sistemele de gestionare ale 
aeroportului, după cum se menționează în Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 privind normele 
comune în domeniul aviației civile. Pe lângă aceasta, raportoarea introduce pentru furnizorii 
de a servicii de handling la sol obligația de a întocmi și a implementa un sistem de gestionare 
a siguranței, care ar trebui să susțină aplicarea standardelor minime de calitate. În plus, 
operatorul aeroportului este însărcinat să asigure respectarea standardelor minime de calitate. 

Concluzii

Raportoarea subliniază faptul că deschiderea pieței pentru servicii de handling la sol în UE ar 
trebui să se facă într-un mod echilibrat, întrucât o liberalizare totală ar putea duce la un grad 
ridicat de instabilitate, deoarece tot mai mulți prestatori de handling ar fi forțați să iasă de pe 
piață. Societățile de handling sunt coloana vertebrală a transportului aerian și o piață de 
handling instabilă ar duce la disfuncționalități în serie pe aeroporturile din Europa și la multe 
disponibilizări de personal. Pe termen lung, oricum, liberalizarea totală va duce probabil la un 
oligopol la nivel european, cu puține societăți de handling rămase pe piață. Un astfel de 
oligopol ar fi contrar intereselor liniilor aeriene, lucrătorilor și pasagerilor și ar avea un efect 
negativ asupra concurenței, creșterii economice și locurilor de muncă. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport 
și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare dintre aeroporturile în cauză 
constituie un comitet al reprezentanților 
utilizatorilor aeroportului sau al 
organizațiilor reprezentând utilizatorii 
aeroportului („Comitetul utilizatorilor 
aeroportului”).

(1) Fiecare dintre aeroporturile în cauză 
constituie, la cererea utilizatorilor 
aeroportului, un comitet al reprezentanților 
utilizatorilor aeroportului sau al 
organizațiilor reprezentând utilizatorii 
aeroportului („Comitetul utilizatorilor 
aeroportului”).
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Or. en

Justificare

La unele aeroporturi, din cauza lipsei unor probleme sau disensiuni majore, reprezentanții au 
încetat să participe la reuniunile Comitetului utilizatorilor aeroportului. De aceea, nu ar 
trebui să existe nicio obligație de a înființa un astfel de comitet dacă nu există cereri din 
partea utilizatorilor în acest sens. În plus, în cazul aeroporturilor regionale mai mici, 
înființarea și administrarea comitetului poate duce la creșterea sarcinii administrative și 
financiare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii autorizați să furnizeze 
servicii de handling la sol într-un aeroport 
unde numărul acestora este limitat în 
conformitate cu articolul 6 sau articolul 14 
sunt selectați în conformitate cu o 
procedură de licitație transparentă, 
deschisă și nediscriminatorie. 

(1) Furnizorii autorizați să furnizeze 
servicii de handling la sol într-un aeroport 
unde numărul acestora este limitat în 
conformitate cu articolul 6 sau articolul 14 
sunt selectați în conformitate cu o 
procedură de licitație transparentă și 
nediscriminatorie, deschisă tuturor 
părților interesate, în conformitate cu 
Directiva 2004/17/CΕ de coordonare a 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale.
Entitatea contractantă poate să împartă 
aceste servicii de handling la sol în loturi 
și să organizeze o procedură de licitație 
separată pentru fiecare lot.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După notificarea Comisiei, statul 
membru în cauză poate include în caietul 

(4) După informarea Comisiei și sub 
rezerva normelor Uniunii privind 
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de sarcini sau în specificațiile tehnice pe 
care furnizorii de servicii de handling la sol 
trebuie să le respecte o obligație de 
furnizare de servicii publice cu privire la 
aeroporturile care deservesc regiuni 
periferice sau în curs de dezvoltare care fac 
parte din teritoriul său și unde furnizorii nu 
sunt dispuși să presteze servicii de 
handling la sol fără sprijin public (și 
anume, drepturi exclusive sau plăți 
compensatorii), dar care sunt de o 
importanță vitală pentru statul membru în 
cauză în ceea ce privește accesibilitatea. 
Prezenta dispoziție nu aduce atingere 
normelor privind ajutoarele de stat ale 
UE.

ajutoarele de stat, statul membru în cauză 
poate include în caietul de sarcini sau în 
specificațiile tehnice pe care furnizorii de 
servicii de handling la sol trebuie să le 
respecte o obligație de furnizare de servicii 
publice cu privire la aeroporturile care 
deservesc regiuni periferice sau în curs de
dezvoltare care fac parte din teritoriul său 
și unde furnizorii nu sunt dispuși să 
presteze servicii de handling la sol fără 
sprijin public (și anume, drepturi exclusive 
sau plăți compensatorii), dar care sunt de o 
importanță vitală pentru statul membru în 
cauză în ceea ce privește accesibilitatea.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dacă o licitație nu are succes în ceea 
ce privește găsirea unui număr suficient 
de furnizori în conformitate cu articolul 6, 
autoritatea pentru licitație lansează o 
nouă licitație în termen de 12 luni după 
încheierea precedentei proceduri de 
licitație. Autoritatea pentru licitație poate, 
după consultarea Comitetului 
utilizatorilor aeroportului, să 
prelungească această perioadă până la cel 
mult 36 de luni.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1  
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Furnizorii de servicii de handling la sol 
sunt autorizați pentru o perioadă minimă de 
șapte ani și o perioadă maximă de zece ani, 
fără a aduce atingere exceptărilor 
referitoare la deschiderea pentru 
handling propriu și pentru servicii de 
handling la sol pentru terți prevăzută la 
articolul 14 alineatul (1). Perioada exactă 
pentru care furnizorii sunt autorizați și data 
de începere a activităților se indică clar în 
cererea de oferte.

(1) Furnizorii de servicii de handling la sol 
sunt autorizați pentru o perioadă minimă de 
șapte ani și o perioadă maximă de zece ani. 
Perioada exactă pentru care furnizorii sunt 
autorizați și data de începere a activităților 
se indică clar în cererea de oferte.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care un prestator de servicii 
de handling la sol își încetează activitatea 
înainte de terminarea perioadei pentru care 
este autorizat, prestatorul este înlocuit pe 
baza procedurii de selecție descrise în 
articolele 7, 8, 9 și în prezentul articol. 
Orice prestator care își încetează activitatea 
informează autoritatea pentru licitație 
relevantă cu privire la intenția sa de a-și 
înceta activitatea cu suficient timp în 
prealabil și cu cel puțin șase luni înainte de 
a părăsi aeroportul. Pot fi impuse sancțiuni 
financiare prestatorului în cazul în care 
acesta nu informează autoritatea pentru 
licitație cu suficient timp în prealabil, cu 
excepția cazului în care prestatorul poate 
demonstra forța majoră.

(4) În cazul în care un prestator de servicii 
de handling la sol își încetează activitatea 
înainte de terminarea perioadei pentru care 
este autorizat, prestatorul este înlocuit pe 
baza procedurii de selecție descrise în 
articolele 7, 8, 9 și în prezentul articol. 
Orice prestator care își încetează activitatea 
informează autoritatea pentru licitație 
relevantă cu privire la intenția sa de a-și 
înceta activitatea cu cel puțin șase luni 
înainte de a părăsi aeroportul. Pot fi impuse 
sancțiuni financiare prestatorului în cazul 
în care acesta nu informează autoritatea 
pentru licitație cu cel puțin șase luni în 
prealabil, cu excepția cazului în care 
prestatorul poate demonstra forța majoră.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă statul membru nu reușește să 
găsească un prestator de servicii de 
handling la sol pentru o perioadă de timp 
limitată, statul membru reglementează 
prețurile pentru serviciile de handling la 
sol aflate sub monopol temporar până în 
momentul în care un alt prestator începe 
să furnizeze serviciile în aeroport.

eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea de reglementare a prețurilor în cazul unui monopol „de facto" nu are niciun 
temei legal deoarece piața este încă considerată deschisă. Prețurile convenite între un 
operator și clientul său sunt rezultatul unui acord comercial care conține informații sensibile 
care nu pot fi dezvăluite. O astfel de reglementare nu poate fi impusă într-o piață comercială. 
Aceasta ar duce la o denaturare a concurenței, în dezavantajul potențialilor concurenți. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care un stat membru 
impune o cerință în conformitate cu 
alineatul (2), documentele aferente cererii 
de oferte pentru procedura de selecție 
prevăzută la articolele 7-10 enumeră 
personalul vizat și indică detaliile relevante 
ale drepturilor contractuale ale angajaților, 
precum și condițiile în care angajații sunt 
considerați a fi asociați serviciilor în cauză.

(5) Documentele aferente cererii de oferte 
pentru procedura de selecție prevăzută la 
articolele 7-10 enumeră personalul vizat și 
indică detaliile relevante ale drepturilor 
contractuale ale angajaților, precum și 
condițiile în care angajații sunt considerați 
a fi asociați serviciilor în cauză.

Or. en
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Justificare

Armonizarea condițiilor sociale în cadrul pieței unice este o condiție de bază pentru a evita 
practicile discriminatorii. Piața de handling la sol este foarte volatilă și operatorii se pot 
schimba de la o procedură de licitație la alta. Acest lucru creează incertitudini serioase 
pentru personal, care ar putea fi nevoit să se supună normelor și condițiilor sociale impuse 
de noul operator, sau chiar disponibilizat. De aceea, este imperativ să se asigure o mai bună 
continuitate a condițiilor de lucru ale angajaților.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să limiteze la unul sau doi furnizori 
una sau mai multe categorii de servicii de 
handling la sol menționate la articolul 6 
alineatul (2) pentru aeroporturile al căror 
volum anual de trafic depășește 5 
milioane de pasageri sau 100 000 de tone 
de mărfuri; în cazul unei limitări la doi 
furnizori se aplică articolul 6 alineatul 
(3);

eliminat

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În aeroporturile cu un volum anual de 
trafic care depășește 2 milioane de 
pasageri sau 50 000 de tone de mărfuri 
cel puțin în ultimii trei ani, nicio 
întreprindere nu este autorizată să presteze 
servicii de handling la sol fie ca prestator 
de servicii de handling la sol, fie ca 
utilizator care recurge la handling propriu 
decât dacă acesteia i s-a acordat o aprobare 
adecvată. O întreprindere care îndeplinește 
cerințele prevăzute în acest capitol are 

(1) Nicio întreprindere nu este autorizată să 
presteze servicii de handling la sol fie ca 
prestator de servicii de handling la sol, ca 
subcontractant sau ca utilizator care 
recurge la handling propriu decât dacă 
acesteia i s-a acordat o aprobare adecvată. 
O întreprindere care îndeplinește cerințele 
prevăzute în acest capitol are dreptul de a 
primi aprobarea.
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dreptul de a primi aprobarea.

Or. en

Justificare

Această cerință este în conformitate cu declarația comună adoptată de trei dintre cei patru 
parteneri sociali (aeroporturi, sindicate, prestatori independenți de handling) în aprilie 2011. 
Ar trebui să fie clar totuși că ea se aplică tuturor întreprinderilor, inclusiv 
subcontractanților. În plus, nu este justificat să se limiteze această cerință numai la 
aeroporturile mai mari.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1a (nou)  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Procedura pentru acordarea 
aprobărilor este transparentă, 
nediscriminatorie și nu poate să reducă, 
în practică, accesul la piață sau libertatea 
de a face handling în regie proprie la un 
nivel mai scăzut decât cel prevăzut în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care Comitetul utilizatorilor 
aeroportului nu este de acord cu decizia 
organismului de administrare a 
aeroportului de a centraliza sau de a nu 
centraliza o infrastructură sau cu domeniul 
de aplicare al centralizării, acesta poate 
solicita autorității independente de 
supraveghere a statului membru în cauză 
să decidă dacă infrastructura în cauză 

(5) În cazul în care Comitetul utilizatorilor 
aeroportului nu este de acord cu decizia 
organismului de administrare a
aeroportului de a centraliza sau de a nu 
centraliza o infrastructură sau cu domeniul 
de aplicare al centralizării, acesta poate 
solicita autorității independente de 
supraveghere a statului membru în cauză 
să examineze justificarea deciziei luate de 
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trebuie centralizată sau nu și în ce 
măsură.

organismul de administrare a 
aeroportului.

Or. en

Justificare

Regulamentul propus face trimitere la Directiva UE 2009/12/CE privind taxele aeroportuare. 
De aceea, cerințele ar trebui să fie în concordanță cu principiile și dispozițiile Directivei. În 
acest context, rolul autorității de supraveghere ar trebui să se limiteze la verificarea 
justificării deciziei și la luarea unei decizii privind validitatea acesteia.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera ea (nouă)  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) previziuni privind evoluția situației 
din aeroport în ceea ce privește taxele de 
handling la sol, creșterea traficului și 
investițiile în infrastructură propuse;

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5a (nou)  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dacă utilizarea instalațiilor 
aeroportului, altele decât cele definite ca 
infrastructură centralizată, determină 
perceperea unei taxe, aceasta trebuie 
stabilită în funcție de criterii pertinente, 
obiective, transparente și
nediscriminatorii. 
Statele membre rămân libere să permită 
organismului de administrare a unei 
rețele aeroportuare, potrivit definiției din 
Directiva UE 2009/12/CE să aplice un 
sistem de taxare comun și transparent.
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Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care o decizie referitoare la 
cuantumul unei taxe este adusă în atenția 
autorității independente de supraveghere, 
în conformitate cu alineatul (6) din 
prezentul articol, atunci se aplică 
procedura prevăzută la articolul 6 din 
Directiva 2009/12/CE.

(7) În cazul în care o decizie referitoare la 
cuantumul taxelor de handling la sol este 
adusă în atenția autorității independente de 
supraveghere în conformitate cu alineatul 
(6) din prezentul articol, aceasta nu 
produce efecte înainte ca autoritatea 
independentă să fi examinat chestiunea.
În cazul în care autoritatea independentă 
de supraveghere este de acord cu decizia 
luată de organismul de administrare a 
infrastructurii în legătură cu cuantumul 
taxelor de handling la sol, taxele pot fi 
recuperate începând cu momentul deciziei 
inițiale.

Or. en

Justificare

Pentru a evita situația în care se depun reclamații sâcâitoare numai în ideea de a amâna 
aplicarea unei taxe, este important să se acorde autorităților aeroportului posibilitatea de a 
recupera taxele corespunzătoare perioadei scurse de la depunerea reclamației.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de administrare a 
aeroportului este responsabil cu 
coordonarea adecvată a serviciilor de 
handling la sol în aeroport. În calitate de 
coordonator la sol, organismul de 
administrare a aeroportului se asigură, în 
special, că operațiunile furnizorilor de 
servicii de handling la sol și ale 
utilizatorilor aeroportului care recurg la 
handling propriu respectă normele de 
conduită în aeroport astfel cum sunt 
definite la articolul 31.

(1) Organismul de administrare a 
aeroportului este responsabil cu 
coordonarea adecvată a serviciilor de 
handling la sol în aeroport. În calitate de 
coordonator la sol, organismul de 
administrare a aeroportului se asigură  că 
furnizorii de servicii de handling la sol și 
utilizatorii aeroportului care recurg la 
handling propriu respectă normele de 
conduită în aeroport astfel cum sunt 
definite la articolul 31.

Organismul de administrare este 
împuternicit să pună în aplicare normele 
de conduită. Măsurile trebuie să fie 
transparente, obiective și 
nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5a (nou)  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dispozițiile prezentului articol nu 
aduc atingere legislației UE privind 
concurența.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de administrare a 
aeroportului, o autoritate publică sau 
oricare alt organism care controlează 
aeroportul poate stabili norme de conduită.

(2) Statul membru, organismul de 
administrare a aeroportului, o autoritate 
publică sau oricare alt organism care 
controlează aeroportul poate stabili norme 
de conduită pentru a asigura buna 
funcționare a aeroportului.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În aeroporturile cu un volum anual de 
trafic de cel puțin 5 milioane de pasageri 
sau 100 000 de tone de mărfuri pentru cel 
puțin ultimii trei ani, organismul de 
administrare a aeroportului sau, după caz, 
autoritatea publică sau oricare alt organism 
care controlează aeroportul stabilește 
standarde minime de calitate pentru 
prestarea serviciilor de handling la sol. 

(2) În aeroporturile cu un volum anual de 
trafic de cel puțin 5 milioane de pasageri 
sau 100 000 de tone de mărfuri pentru cel 
puțin ultimii trei ani, organismul de 
administrare a aeroportului sau, după caz, 
autoritatea publică sau oricare alt organism 
care controlează aeroportul stabilește 
standarde minime de calitate pentru 
prestarea serviciilor de handling la sol. 
Aceste standarde trebuie să țină seama și 
să fie consecvente cu normele de 
siguranță, acordurile și sistemele de 
gestiune ale operatorului aeroportului și 
ale operatorilor aerieni afectați, astfel 
cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 216/2008 al Parlamentului European 
și al Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Furnizorii de servicii de handling la sol 
și utilizatorii aeroportului care recurg la 
handling propriu trebuie să respecte 
standardele minime de calitate. În plus, 
utilizatorii aeroportului și furnizorii de 
servicii de handling la sol trebuie să 
respecte standardele minime de calitate în 
relațiile lor contractuale.

(3) Furnizorii de servicii de handling la sol 
și utilizatorii aeroportului care recurg la 
handling propriu trebuie să respecte 
standardele minime de calitate.
Organismul de administrare a 
aeroportului poate solicita ca furnizorii de 
servicii de handling la sol și utilizatorii 
aeroportului care recurg la handling 
propriu să fie obligați să instituie și să 
pună în aplicare un sistem de gestionare a 
siguranței proporțional cu dimensiunea 
întreprinderii și cu natura și gradul de 
complexitate a activităților, compatibil cu 
sistemele de gestiune ale operatorului 
aeroportului și care respectă orice alte 
cerințe de siguranță prevăzute în dreptul 
național sau al Uniunii. În plus, 
utilizatorii aeroportului și furnizorii de 
servicii de handling la sol trebuie să 
respecte standardele minime de calitate în 
relațiile lor contractuale.

Or. en

Justificare

Standardele minime de calitate reflectă poziția comună adoptată de trei dintre cei patru 
parteneri sociali (aeroporturi, sindicate, prestatori independenți de handling) în aprilie 2011. 
Cu toate acestea, sistemul nu oferă nicio soluție concretă pentru a asigura respectarea 
acestora (cu excepția retragerii aprobării acordate unui prestator de servicii de handling la 
sol de către un stat membru, măsură desigur disproporționată).

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă aceasta nu asigură 
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conformitatea, organismul de 
administrare este împuternicit să adopte 
măsuri pentru a asigura respectarea 
standardelor minime de calitate. Măsurile 
trebuie să fie transparente, obiective și 
nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În aeroporturile cu un volum anual de 
trafic de cel puțin 5 milioane de pasageri 
sau 100 000 de tone de mărfuri pentru cel 
puțin trei ani consecutiv, furnizorii de 
servicii de handling la sol și utilizatorii 
aeroportului care recurg la handling 
propriu trebuie să prezinte Comisiei 
rapoarte cu privire la performanța 
operațională.

eliminat

Or. en

Justificare

Multiplicarea rapoartelor duce la creșterea sarcinii administrative pentru toți prestatorii de 
handling la sol și toți operatorii care fac handling în regie proprie, fără o valoare adăugată 
reală.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2)Comisia este autorizată să adopte 
specificații detaliate cu privire la 
conținutul și diseminarea obligațiilor de 
raportare prin intermediul unui act 

eliminat



PE489.551v02-00 18/18 PA\903334RO.doc

RO

delegat în conformitate cu articolul 42.

Or. en

Justificare

Multiplicarea rapoartelor duce la creșterea sarcinii administrative pentru toți prestatorii de 
handling la sol și toți operatorii care fac handling în regie proprie, fără o valoare adăugată 
reală.


