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Ref.: Aviz motivat al Camerei deputaților a Marelui Ducat al Luxemburgului referitor 
la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
serviciile de handling la sol în aeroporturile Uniunii și de abrogare a Directivei 
96/67/CE a Consiliului
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă în ceea ce privește respectarea principiului subsidiarității.

În anexă, vă transmitem, spre informare, un aviz motivat al Camerei deputaților din Marele 
Ducat de Luxemburg referitor la propunerea sus-menționată.
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Rezoluție

Camera deputaților,

având în vedere articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere articolul 169 din Regulamentului Camerei Deputaților,

– reamintind că Comisia pentru dezvoltare durabilă a fost sesizată cu privire la o propunere de 
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de handling la sol în 
aeroporturile Uniunii și de abrogare a Directivei 96/67/CE a Consiliului (COM (2011)824),

– luând act de faptul că termenul pentru verificarea subsidiarității ajunge la scadență în data 
de 1 februarie 2012,

– constatând că, în cadrul reuniunii sale din 18 ianuarie 2012, Comisia pentru dezvoltare 
durabilă a adoptat, în unanimitate, un aviz motivat având drept obiect inițiativa legislativă 
susmenționată,

decide să adopte acest aviz motivat al Comisiei pentru dezvoltare durabilă având 
următorul conținut:

„Comisia pentru dezvoltare durabilă își exprimă rezervele cu privire la obiectul propunerii 
susmenționate, din motivele următoare:

1. Observații preliminare

În cadrul rețelei aeroportuare europene, situația aeroportului din Luxemburg, ca unic aeroport 
cu vocație comercială din țară, este specială. Într-adevăr, judecând după numărul de pasageri 
(1,6 – 1,8 milioane de pasageri pe an), aeroportul din Luxemburg se înscrie printre 
aeroporturile de importanță regională. În termeni de transport de mărfuri însă, aeroportul se 
numără printre cele mai importante din Europa, cu un volum care, în 2011, s-a apropiat de 
650.000 tone.

Dat fiind faptul că este singurul aeroport din țară, el trebuie să dispună de toate infrastructurile 
tehnice și operaționale esențiale pentru un aeroport de importanță națională (transport aerian 
de pasageri și de marfă, transport aerian de afaceri, transport aerian general, transport aerian 
umanitar, transport aerian de suport pentru activitățile polițienești și militare). Capacitatea sa 
este însă limitată, din cauza posibilităților restrânse de extindere (el este înconjurat de o vale, 
la sudul pistei, și de drumuri naționale și o autostradă, de celelalte părți).

2. Obiectivele și motivarea propunerii de regulament

a) Obiective generale și speciale

După cum se menționează în expunerea de motive din cuprinsul regulamentului, obiectivul 
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general al regulamentului este acela de „a spori eficiența și calitatea globală a serviciilor de 
handling la sol pentru utilizatori (companii aeriene) și utilizatori finali (pasageri și expeditori 
de marfă) în aeroporturile UE”.

În aceeași expunere de motive, printre obiectivele speciale este enumerat și acela de a mări 
numărul soluțiilor de handling la sol aflate la dispoziția companiilor aeriene în aeroporturile 
din Uniunea Europeană1.

b) Motivele propunerii

În expunerea sa de motive, Comisia menționează că, conform mai multor evaluări efectuate, 
directiva a permis atingerea principalelor obiective urmărite de liberalizarea pieței serviciilor 
de handling în aeroporturile UE: numărul de prestatori de servicii a crescut și, în general, 
prețul serviciilor de handling la sol a scăzut. Mai mult, potrivit companiilor aeriene, calitatea 
serviciilor a crescut concomitent cu extinderea opțiunilor în ceea ce privește competitorii.

De la adoptarea directivei, în 1996, condițiile-cadru pentru serviciile de handling la sol s-au 
modificat considerabil. În contextul creșterii rapide a traficului aerian și al constrângerilor 
privind capacitatea, problema eficienței și calității serviciilor prestate în aeroporturi, inclusiv a 
serviciilor de handling la sol, prezintă un interes reînnoit și crescut.

Din consultare reiese, însă, că actualul cadru juridic nu mai corespunde necesităților. 
Problema identificată are două componente: (1) prestarea serviciilor de handling la sol nu este 
suficient de eficace, din cauza barierelor existente la intrarea în sectorul transportului aerian și 
la extinderea activității, și (2) calitatea globală a serviciilor de handling la sol nu evoluează în 
pas cu necesitățile în materie de fiabilitate, reziliență, siguranță și securitate și protecție a 
mediului.

În continuarea expunerii de  motive, Comisia reamintește că, la 24 ianuarie 2007, a adoptat un 
raport privind aplicarea directivei care a confirmat că principalele obiective ale acesteia au 
fost atinse, dar că există și tendințe negative.

3. Alegerea instrumentelor

Instrumentul propus este un regulament.

Conform expunerii de motive din cuprinsul propunerii, „ celelalte instrumente  nu ar fi 
adecvate. Având în vedere necesitatea unor standarde de calitate minime și armonizate în 
aeroporturi pentru a pune în aplicare abordarea „de la poartă la poartă” în gestionarea 
traficului aerian și pentru o armonizare suplimentară a condițiilor de acces pe piață pentru a 
asigura o concurență mai echitabilă pe piața serviciilor de handling la sol, flexibilitatea 
adusă de alegerea unei directive în 1996 nu mai este adecvată. Este nevoie de un instrument 
juridic cu aplicabilitate generală.

Un regulament răspunde nevoii de armonizare a piețelor de servicii de handling la sol la 
nivelul UE, dat fiind că armonizarea a fost calificată drept problemă. Cele mai multe dintre 

                                               
1 Punctul 1.3 din propunerea de regulament.
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dificultățile identificate în legătură cu cadrul juridic actual sunt asociate punerii în aplicare 
divergente la nivelul statelor membre.

Prin urmare, instrumentul juridic cel mai potrivit este regulamentul, deoarece alte soluții nu 
ar permite realizarea obiectivelor urmărite”.

4. Principiul subsidiarității

Principiul subsidiarității se aplică în măsura în care propunerea nu ține de competența 
exclusivă a UE. Expunerea de motive a concluzionat, în această privință, următoarele:

„Obiectivele propunerii nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de către statele membre 
deoarece companiile aeriene operează pe o piață unică în domeniul aviației, iar furnizorii de 
servicii de handling la sol operează, de asemenea, pe o piață europeană sau internațională. 
Cadrul pentru serviciile de handling la sol nu poate fi abordat la un nivel de reglementare 
mai scăzut. Orice acțiune individuală la nivelul statelor membre ar putea prejudicia 
funcționarea pieței interne. Acțiunea la nivelul UE este mai în măsură să atingă obiectivele 
propunerii. Normele europene privind serviciile de handling la sol reprezintă un element 
auxiliar esențial al legislației europene care stă la baza pieței interne în sectorul aviației, 
deoarece un sistem corect, transparent și nediscriminatoriu pentru prestarea de servicii de 
handling la sol este esențial pentru realizarea unor servicii de handling la sol eficiente și de o 
înaltă calitate, care dețin o funcție cheie în domeniul aviatic”.

5. Analizarea respectării principiului subsidiarității

a) Obiectivele principiului subsidiarității

În cadrul competențelor neexclusive ale Uniunii, principiul subsidiarității, înscris în TUE, 
definește condițiile în care Uniunea dispune de o prioritate de acțiune în raport cu statele 
membre.

În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din TUE, intervenția instituțiilor Uniunii în numele 
principiului subsidiarității presupune ca, în afara competenței mixte, să fie întrunite condițiile
de necesitate (obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi atinse în mod satisfăcător de statele 
membre) și de valoare adăugată sau eficacitate economică (date fiind amploarea sau efectele 
sale, acțiunea poate fi îndeplinită mai bine printr-o intervenție a Uniunii).

Pe lângă legitimarea intervenției Uniunii, este vorba de protejarea capacității de decizie și de 
acțiune a statelor membre, cu scopul de apropia exercitarea competențelor la un nivel cât mai 
apropiat posibil de cetățeni.

Alături de principiul subsidiarității, exercitarea competențelor Uniunii Europene este 
reglementată de principiul proporționalității.

b) Dispoziție a regulamentului susceptibilă de nerespectarea principiului subsidiarității

Dacă Comisia pentru dezvoltare durabilă se poate declara de acord cu justificarea acțiunii 
Uniunii în scopul armonizării normelor în materie de acces pe piața serviciilor de handling la 
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sol și al îmbunătățirii sistemului actual, care a făcut obiectul unei directive adoptate în 1996 și 
al unui act normativ de transpunere în legislația luxemburgheză datând din 19 mai 1999, ea 
estimează însă că mai multe dispoziții (interconectate) din propunerea de regulament nu sunt 
compatibile cu principiile de subsidiaritate și proporționalitate.

Trecerea la numărul minim de trei prestatori de servicii în aeroporturile mari (articolul 6 
alineatul (2))

Articolul 6 alineatul (2) dispune următoarele:

„Pentru aeroporturile menționate la alineatul (1), statele membre pot limita numărul 
furnizorilor autorizați să furnizeze următoarele categorii de servicii de handling la sol:

a) handlingul bagajelor;
b) handlingul de rampă;
c) handlingul combustibilului și lubrifianților;
d) handling al mărfurilor și corespondenței, în ceea ce privește handlingul fizic al 

mărfurilor și corespondenței care intră, iese sau este transferată între terminalul 
aeroportului și aeronavă.

Cu toate acestea, statele membre nu pot limita numărul la mai puțin de doi furnizori pentru 
fiecare categorie de servicii de handling la sol sau, pentru aeroporturile cu un volum anual 
de trafic mai mare de 5 milioane de pasageri sau 100 000 de tone de mărfuri cel puțin în 
ultimii trei ani, la mai puțin de trei furnizori pentru fiecare categorie de servicii de handling
la sol”.

Dacă putem fi de acord cu obligația de mijloc, cu scopul de a avea doi prestatori de servicii 
într-un aeroport al cărui trafic anual este de 50.000 tone, așa cum este cazul în prezent, în 
contextul Directivei 96/67/CE, nu același lucru se poate spune despre obligația de rezultat de 
a avea cel puțin trei prestatori de servicii pentru fiecare dintre cele patru categorii de servicii 
restrânse vizate de alineatul (1) pentru un aeroport cu un trafic anual mai mare de 100.000 
tone de marfă timp de trei ani.

Același lucru este valabil pentru obligația de rezultat prevăzută la același articol, anume aceea 
de a dispune de doi asistenți la sol pentru pasageri în fie care aeroport având un trafic de peste 
2 milioane de pasageri timp de trei ani.

Acest fel de a proceda și de a impune printr-un regulament direct aplicabil, fără nicio 
posibilitate de transpunere în dreptul național, un număr nominal de operatori care trebuie 
atins indiferent de situația locală în termeni economici și de spațiu nu răspunde criteriilor de 
subsidiaritate și de proporționalitate.

De fapt, obiectivul urmărit, și anume acela de a îmbunătăți eficacitatea și calitatea globală a 
serviciilor de asistență la sol a fost deja în mare măsură atins prin transpunerea în dreptul 
național a Directivei 96/67/CE. Astfel, din expunerea de motive rezultă clar că „directiva a 
permis îndeplinirea principalelor obiective urmărite, de liberalizare a pieței asistenței la sol 
în aeroporturile Uniunii: numărul prestatorilor de servicii a crescut și, în general, prețul 
asistenței la sol a scăzut. Mai mult, potrivit companiilor aeriene, calitatea serviciilor a 
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crescut concomitent cu extinderea opțiunilor în ceea ce privește prestatorii competitori”.

„Tendințele negative” care par să motiveze acțiunea Comisiei rezultă din consultarea 
efectuată, care a coroborat însă, în mare parte, analiza făcută de Comisia Europeană privind 
un număr mai mare de operatori aerieni și reducerea prețurilor. În timp ce piața a evoluat, 
după 1966, cu porțiuni de piață (surse: ACI Europe, 2010, și Comisia Europeană, 1996) de 
acum de 46% în ceea ce privește asistenții la sol independenți (7% în 1996), de 39% în ceea 
ce privește companiile aeriene (68% în 1996) și de 16% în ceea ce privește administratorii 
aeroportuari (25% în 1996), Comisia Europeană a omis să justifice, cu cifre, necesitatea 
intervenției sale pentru dereglementarea și mai pronunțată a numărului minim de asistenți la 
sol.

Necesitatea acestei deschideri suplimentare a pieței asistenței la sol acordată terților este, de
asemenea, pusă sub semnul îndoielii de faptul că obiectivul calității și al performanței ar putea 
fi atins prin adoptarea, la nivel național, a altor măsuri decât aceea de majorare a numărului de 
prestatori la minimum trei pentru aeroporturile care depășesc pragul de 100.000 t de marfă 
(principiul subsidiarității), care să țină seama de tipurile diferite de aeroporturi în cauză. O 
abordare mai nuanțată ar putea, de asemenea, consta dintr-o evaluare globală a situației 
concurențiale a unui aeroport de către o autoritate națională independentă, care ar putea ține 
cont de avizul comitetului de utilizatori locali și de structura pieței în cauză.

La faptul că impunerea unui număr exact de asistenți la sol în toate aeroporturile care ating un 
anumit prag cantitativ nu este necesară, se adăugă acela că, în acest fel, nu se obține nicio 
plusvaloare în ceea ce privește obiectivul general urmărit, și anume augmentarea calității și 
eficacității.

Dimpotrivă, în special în sectorul transportului de marfă, impunerea în toate situațiile a unui 
număr de trei prestatori de servicii de asistență la sol acordată terților riscă să fie 
contraproductivă, deoarece doi operatori vor fi nevoiți să-și dispute partea de piață supusă 
concurenței după ce cel mai mare operator (care, aici, în Luxemburg, este răspunzător de 75% 
din mărfurile manipulate) își alege un asistent la sol.

O dezvoltare economică durabilă a acestor doi operatori este cu atât mai nerealistă, cu cât mai 
multe aeroporturi europene, printre care și aeroportul din Luxemburg, s-au confruntat cu 
dificultăți majore în ceea ce privește căutarea sau înlocuirea unui al doilea prestator de servicii 
de handling la sol, prevăzut ca prag minimal de actuala reglementare, ceea ce s-ar putea 
datora și unei mai mari volatilități globale a acestei piețe, precum și unui grad mai mare de 
substituire între aeroporturile concurente. La acestea se adaugă faptul că, în aeroporturi cum 
este cel din Luxemburg, în care se depășește doar unul singur dintre cele două praguri, iar 
marfa este transbordată aproape exclusiv cu aeronave pentru transportul mărfurilor, între 
sectorul de marfă și cel de pasageri sunt posibile doar sinergii operaționale limitate.

De aici, rezultă faptul că doi operatori riscă să își desfășoare activitatea sub pragul de masă 
critică, generând porțiuni de piață foarte fluctuante și că menținerea unei funcționări 
performante în termeni de preț și calitate este foarte dificilă. Într-un astfel de context 
economic, acești operatori nu pot garanta niveluri stabile de calitate și performanță, astfel că, 
în loc să scadă, problemele legate de calitatea serviciilor și de securitatea operațiunilor 
aeroportuare se agravează, în detrimentul utilizatorilor aeroportului și al entității care îl 
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administrează, care se presupune că ar trebui să le coordoneze mai bine acțiunile. Aceasta este 
situația mai ales într-un aeroport cu dificultăți de extindere la nivelul infrastructurilor terestre, 
cum este cel din Luxemburg.

Se cuvine subliniat faptul că poziția Comisiei pentru dezvoltare durabilă se identifică, în 
această privință, cu aceea a ACI (Airports Council International), care și-a exprimat refuzul 
referitor la majorarea numărului minim de asistenți la sol care prestează servicii pentru terți, 
reamintind în acest context inconvenientele majore constatate în cursul iernii 2010, când în 
anumite aeroporturi s-au înregistrat lipse de material degivrant pentru aeronavele aflate sub 
responsabilitatea asistenților de servicii la sol independenți, precum și pericole inerente unui 
transport cu autobuzul necorespunzător.

De altminteri, într-un comunicat de presă comun, din 1 decembrie, al ACI, EFT (European 
Transport Worker’s Federation) și ASA (Airport Services Association), trei dintre cei patru 
parteneri sociali din sectorul asistenței la sol resping dereglementarea necontrolată care 
constituie obiectul propunerii Comisiei Europene.

În ceea ce privește recurgerea la un regulament, în locul unei directive, se cuvine menționat că 
alegerea acestui instrument juridic, dacă poate fi justificată pentru respectarea, în aeroporturile 
europene, a unor norme de calitate minimale, nu se justifică în cazul dispoziției care face 
obiectul avizului.


