
CM\890817EL.doc PE480.774v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

1.2.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(11/2011)

Θέμα : Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου Δουκάτου 
του Λουξεμβούργου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες 
της Ένωσης και την κατάργηση της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ.2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων 
του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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Απόφαση

Η Βουλή των Αντιπροσώπων

- έχοντας υπόψη το άρθρο 5, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

- λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 169 του κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων·

- υπενθυμίζοντας ότι η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες 
εδάφους στους αερολιμένες της Ένωσης και την κατάργηση της οδηγίας 96/67/ΕΚ του 
Συμβουλίου (COM (2011)824)·

- λαμβάνοντας υπό σημείωση ότι η προθεσμία για τον έλεγχο της επικουρικότητας λήγει την 
1η Φεβρουαρίου 2012·

- διαπιστώνοντας ότι η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης ενέκρινε ομόφωνα, κατά τη 
συνεδρίασή της στις 18 Ιανουαρίου 2012, αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την ως άνω 
νομοθετική πρωτοβουλία·

αποφασίζει να υιοθετήσει την ως άνω αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Βιώσιμης 
Ανάπτυξης που έχει ως εξής:

" Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά την προαναφερθείσα 
πρόταση, για τους εξής λόγους:

1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

Η κατάσταση του αερολιμένα του Λουξεμβούργου, που είναι ο μοναδικός αερολιμένας 
εμπορικού χαρακτήρα της χώρας, είναι ιδιόρρυθμη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου 
αερολιμένων.  Πράγματι, ο αερολιμένας του Λουξεμβούργου συγκαταλέγεται στους 
αερολιμένες περιφερειακής σημασίας ως προς τον αριθμό των επιβατών (1,6 έως 1,8 εκατ. 
επιβάτες ετησίως). Εντούτοις, ως προς τις δραστηριότητες εμπορικών μεταφορών, ο 
αερολιμένας θεωρείται από τους σημαντικότερους στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας όγκο 
φορτίων που το 2011 πλησίαζε τους 650.000 τόνους .

Λαμβανομένου υπόψη ότι αποτελεί το μοναδικό αεροδρόμιο της χώρας, πρέπει να διαθέτει 
όλες τις τεχνικές και λειτουργικές υποδομές που είναι απαραίτητες για έναν αερολιμένα 
εθνικής σημασίας (εναέρια μεταφορά επιβατών και φορτίων, επαγγελματική αεροπορία, 
γενική αεροπορία, ανθρωπιστική αεροπορία, υποστήριξη αστυνομικών και στρατιωτικών 
δραστηριοτήτων). Η ικανότητα υποδοχής του όμως είναι περιορισμένη εξαιτίας της 
τοποθεσίας του που επιτρέπει ελάχιστη επέκταση (πράγματι περιβάλλεται από μια κοιλάδα 
προς τον Νότο της πίστας, από εθνικές οδούς και μάλιστα και από τον αυτοκινητόδρομο από 
τις άλλες πλευρές).

2. Οι στόχοι και η αιτιολόγηση της πρότασης κανονισμού
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α) Γενικοί και ειδικοί στόχοι

Η αιτιολογική έκθεση του κανονισμού εξηγεί ότι ο γενικός στόχος της πρότασης είναι "η 
ενίσχυση της αποδοτικότητας και της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών εδάφους για τους 
χρήστες (αεροπορικές εταιρείες) και τους τελικούς χρήστες (επιβάτες/διαμεταφορείς 
φορτίων) στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης1".

Η ίδια αιτιολογική έκθεση απαριθμεί μεταξύ των ειδικών στόχων: "Διασφάλιση ότι οι 
αεροπορικές εταιρείες έχουν αυξημένη δυνατότητα επιλογής υπηρεσιών εδάφους σε 
αερολιμένες της ΕΕ".

β) Η αιτιολόγηση της πρότασης

Στην αιτιολογική της έκθεση, η Επιτροπή αναφέρει ότι "σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις της 
οδηγίας ..., η οδηγία έχει επιτύχει τους κύριους επιδιωκόμενους στόχους της απελευθέρωσης 
της αγοράς υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της ΕΕ: ο αριθμός των φορέων παροχής 
υπηρεσιών έχει αυξηθεί και οι τιμές των υπηρεσιών εδάφους έχουν εν γένει μειωθεί.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις αεροπορικές εταιρείες, η ποιότητα των υπηρεσιών έχει αυξηθεί 
παρέχοντας ευρύτερη επιλογή ανταγωνιστών.

Από την έκδοση της οδηγίας το 1996, έχουν αλλάξει δραματικά οι γενικές συνθήκες για τις 
υπηρεσίες εδάφους. Στο πλαίσιο μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης εναέριας κυκλοφορίας και 
των περιορισμών χωρητικότητας, ανακύπτει το ζήτημα της αποδοτικότητας και της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στους αερολιμένες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
εδάφους, με ανανεωμένο και αυξημένο ενδιαφέρον. »

Εν τούτοις, από τη διαβούλευση προκύπτει μάλλον ότι το σημερινό νομικό πλαίσιο δεν είναι 
πλέον αναπροσαρμοσμένο στις ανάγκες. "Το προσδιορισθέν πρόβλημα είναι διττό: i) η 
παροχή υπηρεσιών εδάφους δεν είναι αρκετά αποδοτική λόγω των φραγμών εισόδου και 
επέκτασης, και (ii) η συνολική ποιότητα των υπηρεσιών εδάφους δεν συμβαδίζει με την 
εξέλιξη των αναγκών όσον αφορά την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και 
προστασία από έκνομες ενέργειες και το περιβάλλον. »

Παρακάτω, στην αιτιολογική της έκθεση, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι « στις 24 Ιανουαρίου 
2007, ...εξέδωσε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας η οποία επιβεβαίωνε ότι οι 
κύριοι στόχοι της οδηγίας είχαν επιτευχθεί, αλλά ότι υπήρχαν αρνητικές τάσεις. »

3. Επιλογή νομικών πράξεων

Η προτεινόμενη πράξη είναι ο κανονισμός.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης «Τα λοιπά μέσα δεν θα ήταν κατάλληλα.
Λαμβάνοντας υπόψη τη νέα ανάγκη για ελάχιστα, εναρμονισμένα πρότυπα ποιότητας στους 
αερολιμένες για την εφαρμογή της προσέγγισης «από θύρα σε θύρα» και για την περαιτέρω 
εναρμόνιση των όρων πρόσβασης στην αγορά για τη διασφάλιση ενός δικαιότερου 

                                               
1 Σημείο 1.3 της πρότασης κανονισμού.
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ανταγωνισμού στην αγορά υπηρεσιών εδάφους, η ευελιξία που πρόσφερε το 1996 η επιλογή 
της οδηγίας ως μέσου δεν είναι πλέον κατάλληλη. Το νομικό μέσο πρέπει να έχει γενική 
εφαρμογή.

Ένας κανονισμός ανταποκρίνεται στην ανάγκη εναρμόνισης της αγοράς υπηρεσιών εδάφους 
σε επίπεδο ΕΕ, ένα θέμα το οποίο είχε προσδιορισθεί ως πρόβλημα. Οι περισσότερες από τις 
δυσκολίες που εντοπίσθηκαν με το ισχύον νομικό πλαίσιο συνδέονται με την ανομοιόμορφη 
εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη.

Συνεπώς, το πιο κατάλληλο νομικό μέσο είναι ο κανονισμός, δεδομένου ότι οι εναλλακτικές 
επιλογές δεν θα επαρκούσαν για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων. »

4. Αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας εφαρμόζεται στο βαθμό που η πρόταση δεν εμπίπτει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Η αιτιολογική έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 
αρχή αυτή τηρείται:

«Οι στόχοι της πρότασης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή οι 
αεροπορικές εταιρίες λειτουργούν σε μια ενιαία αγορά αερομεταφορών και οι πάροχοι 
υπηρεσιών εδάφους δραστηριοποιούνται επίσης στην ευρωπαϊκή ή τη διεθνή αγορά. Το 
πλαίσιο για τις υπηρεσίες εδάφους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε χαμηλότερο επίπεδο 
κανονιστικών ρυθμίσεων. Κάθε μεμονωμένη δράση σε επίπεδο κρατών μελών θα έθιγε 
ενδεχομένως την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι στόχοι της πρότασης 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με δράση σε επίπεδο ΕΕ. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις 
υπηρεσίες εδάφους αποτελούν σημαντικό συμπλήρωμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που 
διέπει την εσωτερική αγορά αερομεταφορών,  δεδομένου ότι ένα δίκαιο, διαφανές και 
αμερόληπτο σύστημα για την παροχή υπηρεσιών εδάφους είναι απαραίτητο για την επίτευξη 
αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εδάφους, οι οποίες διαδραματίζουν 
ζωτικής σημασίας ρόλο στην αλυσίδα των αερομεταφορών.»

5. Ανάλυση της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας

α) Στόχοι της αρχής της επικουρικότητας

Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, 
που προβλέπεται στην ΣΕΕ, προσδιορίζει τους όρους υπό τους οποίους η Ένωση διαθέτει 
προτεραιότητα για την ανάληψη δράσης σε σχέση με τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 3 της ΣΕΕ, η παρέμβαση του θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης βάσει της αρχής της επικουρικότητας προϋποθέτει, εκτός από την υποχρέωση να 
υπάρχει μικτή αρμοδιότητα, να συγκεντρώνονται οι όροι της ανάγκης (οι στόχοι της 
προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη) και της 
προστιθεμένης αξίας ή της οικονομικής αποδοτικότητας (η δράση μπορεί λόγω της κλίμακας 
ή των αποτελεσμάτων της να επιτευχθεί καλύτερα με παρέμβαση της Ένωσης).

Εκτός από την εξασφάλιση του νόμιμου χαρακτήρα της παρέμβασης της Ένωσης, πρέπει να 
προστατευθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να λαμβάνουν αποφάσεις και να 
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αναλαμβάνουν δράση, προκειμένου η άσκηση των αρμοδιοτήτων να πραγματοποιείται όσο 
το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες.

Παράλληλα με την αρχή της επικουρικότητας, η αρχή της αναλογικότητας διέπει την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Διάταξη του κανονισμού που ενδέχεται να μην σέβεται την αρχή της επικουρικότητας

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης συμμερίζεται μεν την αιτιολόγηση της δράσης της Ένωσης, 
με σκοπό την εναρμόνιση των κανόνων πρόσβασης στην αγορά των υπηρεσιών εδάφους και 
τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος, που αποτέλεσε το αντικείμενο οδηγίας που 
εγκρίθηκε το 1996 και νόμου της 19ης Μαΐου 1999 για την μεταφορά της οδηγίας στην 
νομοθεσία του Λουξεμβούργου, αλλά είναι της άποψης ότι ορισμένες (συνδεδεμένες μεταξύ 
τους) διατάξεις της πρότασης κανονισμού δεν συμβιβάζονται με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Περιορισμός του ελάχιστου αριθμού φορέων παροχής υπηρεσιών σε τρεις, στους μεγάλους 
αερολιμένες (άρθρο 6, παράγραφος 2)).

Το άρθρο 6, παράγραφος 2 ορίζει ότι:
«Για τους αερολιμένες που ορίζονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ενδέχεται να 
περιορίσουν τον αριθμό των φορέων που είναι εγκεκριμένοι να παρέχουν τις ακόλουθες 
κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους:

(α) υπηρεσίες αποσκευών
(β) εργασίες στο διάδρομο·
(γ) εφοδιασμός με καύσιμα και λιπαντικά
(δ) διακίνηση φορτίου και ταχυδρομείου μεταξύ του αεροσταθμού και του αεροσκάφους, 
τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρηση ή τη διέλευση.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τον αριθμό αυτό σε λιγότερο από δύο παρέχοντες 
για κάθε κατηγορία υπηρεσιών εδάφους ή, για τους αερολιμένες με ετήσια κίνηση η οποία 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 εκατομμύρια επιβάτες ή 100.000 τόνους φορτίου για 
τουλάχιστον τα τρία προηγούμενα έτη, σε λιγότερους από τρεις παρέχοντες για κάθε 
κατηγορία υπηρεσιών εδάφους.»

Θεωρείται μεν αποδεκτή η υποχρέωση σε σχέση με το μέσο να υπάρχουν δύο φορείς παροχής 
υπηρεσιών σ' ένα αερολιμένα  με ετήσια κίνηση 50.000 τόνων φορτίου, όπως συμβαίνει 
σήμερα δυνάμει της οδηγίας 96/67/ΕΚ, αλλά δεν  θεωρείται αποδεκτή η υποχρέωση του 
αποτελέσματος να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις φορείς παροχής υπηρεσιών για καθεμία από 
τις τέσσερις κατηγορίες περιορισμένων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για 
ένα αεροδρόμιο με ετήσια κίνηση επί τρία έτη άνω των 100.000 τόνων φορτίου.

Το ίδιο ισχύει για την υποχρέωση αποτελέσματος που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο να 
υπάρχουν δύο παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους για κάθε αερολιμένα του οποίου η ετήσια 
κίνηση ανέρχεται σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια επιβάτες επί τρία έτη.

Αυτός ο τρόπος προσέγγισης και επιβολής, μέσω ενός άμεσα εφαρμοστέου κανονισμού, 
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χωρίς δυνατότητα να ληφθούν μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, της υποχρέωσης ενός 
ελάχιστου αριθμού φορέων παροχής υπηρεσιών, όποια και να είναι η τοπική κατάσταση από 
οικονομική και χωροταξική άποψη, δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια ούτε της 
επικουρικότητας ούτε της αναλογικότητας.

Πράγματι, ο επιδιωκόμενος στόχος της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της γενικής 
ποιότητας των υπηρεσιών εδάφους έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό επιτευχτεί με την μεταφορά της 
οδηγίας 96/67/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο. Έτσι προκύπτει σαφώς από την αιτιολογική έκθεση ότι 
«η οδηγία έχει επιτύχει τους κύριους επιδιωκόμενους στόχους της απελευθέρωσης της αγοράς 
υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της ΕΕ: ο αριθμός των φορέων παροχής υπηρεσιών 
έχει αυξηθεί και οι τιμές των υπηρεσιών εδάφους έχουν εν γένει μειωθεί. Επιπλέον, σύμφωνα 
με τις αεροπορικές εταιρείες, η ποιότητα των υπηρεσιών έχει αυξηθεί παρέχοντας ευρύτερη 
επιλογή ανταγωνιστών.»

Οι «αρνητικές τάσεις» που φαίνεται να αιτιολογούν τη δράση της Επιτροπής προκύπτουν από 
τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, που ωστόσο επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό την 
ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς μια ευρύτερη επιλογή για τους αερομεταφορείς 
και μια μείωση των τιμών. Ενώ η αγορά έχει εξελιχθεί από το 1996 με μερίδια της αγοράς 
(Πηγές: Διεθνές Συμβούλιο Αερολιμένων της Ευρώπης 2010 και Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1996) 
που ανέρχονται πλέον σε 45 % για τους φορείς παροχής υπηρεσιών εδάφους (7% το 1996), 
σε 39% για τις αεροπορικές εταιρείες (68% το 1996) και σε 16% για τους φορείς διαχείρισης 
των αερολιμένων (25% το 1996), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλειψε να δικαιολογήσει, βάσει 
αριθμητικών στοιχείων, την ανάγκη της παρέμβασής της για την περαιτέρω κατάργηση των 
ρυθμίσεων που διέπουν τον ελάχιστο αριθμό των παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους.

Η ανάγκη αυτού του επιπλέον ανοίγματος της αγοράς των υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους 
τίθεται επίσης υπό αμφισβήτηση από το γεγονός ότι ο στόχος της ποιότητας και της 
απόδοσης μπορεί να επιτευχθεί με τη λήψη άλλων μέτρων σε εθνικό επίπεδο, εκτός από την 
αύξηση του αριθμού των παρεχόντων υπηρεσίες σε τουλάχιστον τρείς για τους αερολιμένες 
που υπερβαίνουν το όριο των 100.000 τόνων φορτίου (αρχή της επικουρικότητας), ούτως 
ώστε να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι διάφοροι τύποι των ενδιαφερομένων 
αερολιμένων. Μια περισσότερο αναπροσαρμοσμένη προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η 
σφαιρική αξιολόγηση της ανταγωνιστικής κατάστασης ενός αερολιμένα από ανεξάρτητη 
εθνική αρχή που να λαμβάνει υπόψη την γνωμοδότηση της τοπικής επιτροπής χρηστών 
καθώς και τη δομή της συγκεκριμένης αγοράς.

Επιπλέον, εκτός από το γεγονός ότι η επιβολή ενός συγκεκριμένου αριθμού φορέων παροχής 
υπηρεσιών εδάφους σε όλους τους αερολιμένες, που έχουν φτάσει σε καθορισμένο όριο 
όγκου, δεν χρειάζεται, δεν προσφέρει επίσης καμία προστιθέμενη αξία ως προς τον 
επιδιωκόμενο γενικό στόχο της αύξησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας.

Αντιθέτως, ειδικότερα στον τομέα των φορτίων, η επιβολή τριών οπωσδήποτε φορέων 
παροχής υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους ενδέχεται να έχει αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα, 
εφόσον δύο φορείς θα πρέπει να μοιράζονται το μερίδιο της αγοράς που θα αποτελέσει το 
αντικείμενο ανταγωνισμού από τη στιγμή που ο μεγαλύτερος μεταφορέας (που στο 
Λουξεμβούργο αναλαμβάνει περίπου 75% των συνολικών φορτίων) θα έχει επιλέξει τον 
παρέχοντα τις υπηρεσίες εδάφους.
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Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των δύο αυτών φορέων θεωρείται ανέφικτη μεταξύ άλλων 
και επειδή διάφοροι ευρωπαϊκοί αερολιμένες, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο του 
Λουξεμβούργου, έχουν αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες για την ανεύρεση ή την 
υποκατάσταση ενός δεύτερου παρέχοντος υπηρεσίες εδάφους στον τομέα του φορτίου, όριο 
που προβλέπεται ως ελάχιστο βάσει των σημερινών κανόνων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να 
οφείλεται επίσης στην μεγαλύτερη γενική αστάθεια της αγοράς αυτής καθώς και στον 
σημαντικότερο βαθμό υποκατάστασης μεταξύ ανταγωνιζόμενων αερολιμένων. Σ' αυτό 
προστίθεται το γεγονός ότι στους αερολιμένες, όπως είναι αυτός του Λουξεμβούργου, όπου 
σημειώνεται υπέρβαση του ενός μόνο από τα δύο όρια και όπου τα φορτία  μεταφορτώνονται 
σχεδόν αποκλειστικά από αεροσκάφη διακίνησης φορτίων, ελάχιστες λειτουργικές συνέργιες 
είναι δυνατές μεταξύ της πτυχής φορτίων και της πτυχής επιβατών.

Ως συνέπεια, δύο φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να αναπτύσσουν δραστηριότητες 
κάτω του ορίου της "κρίσιμης μάζας", με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ιδιαίτερα ασταθή 
μερίδια της αγοράς και να καταστεί ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί μια αποδοτική 
λειτουργία από άποψη τιμών και ποιότητας. Σε τέτοιο οικονομικό πλαίσιο, οι  εν λόγω φορείς 
δεν μπορούν να εγγυώνται σταθερά επίπεδα ποιότητας και απόδοσης, και θα αυξάνουν κατά 
συνέπεια, αντί να μειώνουν, τα προβλήματα ποιότητας των υπηρεσιών και ασφάλειας των 
αερολιμενικών δραστηριοτήτων εις βάρος των χρηστών του αερολιμένα και της 
διαχειριστικής οντότητας από την οποία αναμένεται καλύτερος συντονισμός της δράσης της.
Τούτο συμβαίνει ειδικότερα σε αερολιμένες που παρουσιάζουν σημεία συμφόρησης σε 
επίπεδο υποδομών, όπως είναι το αεροδρόμιο του Λουξεμβούργου.

Σημειωτέον ότι, ως προς το σημείο αυτό, η θέση της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
συμπίπτει με αυτή του ACI (Διεθνούς Συμβουλίου Αερολιμένων της Ευρώπης) που απέρριψε 
την αύξηση του ελάχιστου αριθμού φορέων παροχής υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους, 
υπενθυμίζοντας στο πλαίσιο αυτό, αφενός, τα μεγάλα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά 
το χειμώνα του 2010 όταν σε ορισμένους αερολιμένες εξαντλήθηκε το προϊόν αποπάγωσης 
των αεροπλάνων υπό την ευθύνη των ανεξάρτητων φορέων παροχής υπηρεσιών εδάφους, 
καθώς και, αφετέρου, τους κινδύνους που συνδέονται με ελλειμματικές υπηρεσίες 
λεωφορείων.

Εξάλλου, σε κοινό ανακοινωθέν Τύπου της 1ης Δεκεμβρίου το Διεθνές Συμβούλιο 
Αερολιμένων (ACI), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και η 
Ένωση Φορέων παροχής Αερολιμενικών Υπηρεσιών (ASA, Airport Services Association), 
που είναι τρεις από τους τέσσερις κοινωνικούς εταίρους του κλάδου των υπηρεσιών εδάφους, 
απορρίπτουν την μη ελεγχόμενη κατάργηση των ρυθμίσεων, που αποτελεί το αντικείμενο της 
πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όσον αφορά την επιλογή του κανονισμού έναντι της οδηγίας, πρέπει να σημειωθεί ότι  η 
επιλογή αυτού του νομικού μέσου, ενώ δικαιολογείται για το σεβασμό ελάχιστων 
προδιαγραφών ποιότητας στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες, δεν δικαιολογείται για την υπό
εξέταση διάταξη.


