
CM\1004021EL.doc PE519.626v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

28.8.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1372/2012 του Edgar Stejksal, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Betriebsrat der Fraport AG (συμβούλιο εργαζομένων του αεροδρομίου 
της Φρανκφούρτης), σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τις υπηρεσίες 
εδάφους στους αερολιμένες της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι θα πρέπει να αποσυρθεί η πρόταση κανονισμού για τις υπηρεσίες 
εδάφους στους αερολιμένες της ΕΕ καθώς συγκρούεται με διάφορες αρχές του δικαίου της 
ΕΕ. Αναφέρεται εν προκειμένω σε μια πρόταση ψηφίσματος του κοινοβουλίου του 
ομόσπονδου κρατιδίου της Έσης και σε μια νομική γνωμοδότηση που συντάχθηκε από 
δικηγορική εταιρεία. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση με σκοπό την 
απόρριψη της εν λόγω πρότασης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες 
εδάφους στους αερολιμένες της ΕΕ παραβιάζει πολλές αρχές της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο αναφέρων υποβάλλει νομική γνωμοδότηση που εκπονήθηκε από δικηγορική 
εταιρία. Η εν λόγω νομική γνωμοδότηση αποσκοπεί να αποδείξει ότι η πρόταση παραβιάζει 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών καθώς και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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Η νομική γνωμοδότηση ισχυρίζεται ότι η υποχρέωση για νομικό διαχωρισμό των 
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εδάφους από τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα θα 
παραβίαζε δικαιώματα ιδιοκτησίας καθώς και το δικαίωμα για ανταγωνισμό. Ισχυρίζεται ότι 
οι προτεινόμενες διατάξεις για τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και οι κανόνες δεοντολογίας 
παραβιάζουν τ δικαίωμα περί επιχειρηματικής ελευθερίας. Το γεγονός, ότι η πρόταση δεν 
περιέχει καμία διάταξη η οποία να προβλέπει ότι ο φορέας που διαχειρίζεται τον αερολιμένα 
είναι δυνατό να δραστηριοποιηθεί ως 'ύστατος' προμηθευτής με σκοπό να εξασφαλίσει την 
αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών εδάφους στους διαδρόμους στάθμευσης, παραβιάζει την αρχή 
της αποτελεσματικότητας. Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων παραβιάζεται από τις 
διατάξεις σχετικά με το νομικό διαχωρισμό και τις υπεργολαβίες. Οι διατάξεις για τις 
εξαιρέσεις από το άνοιγμα της αγοράς απαιτούν από τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα 
κάτι το οποίο είναι αδύνατο και το οποίο παραβιάζει ως εκ τούτου τις αρχές της 
αντικειμενικής αδυναμίας. 

Οι αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας παραβιάζονται επειδή τα περιεχόμενα 
της πρότασης και η επιλογή κανονισμού αντί για οδηγίας προχωρά πέραν από ό,τι είναι 
αναγκαίο και επειδή η πρόταση καταλαμβάνει και συγκεντρώνει την εξουσία. Τέλος, υπάρχει 
κατάχρηση εξουσίας επειδή η πρόταση έχει κρυφό στόχο ο οποίος δεν αναφέρεται και ο 
οποίος δεν είναι θεμιτός στόχος. Ο στόχος είναι να υποχρεώσει τους φορείς διαχείρισης των 
αερολιμένων να εγκαταλείψουν την αγορά υπηρεσιών εδάφους και να παραχωρήσουν την εν 
λόγω αγορά στις αεροπορικές εταιρίες. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται τις παρατηρήσεις του αναφέροντα και θεωρεί ότι η πρόταση 
σέβεται τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο του 51, παράγραφος 1, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι 
δεσμευτικός για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όταν ασκούν τις αρμοδιότητές τους που τους 
έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες και η Επιτροπή αξιολογεί τις επιπτώσεις των νομοθετικών 
προτάσεών της στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι δεν 
είναι αρμόδια για να αξιολογήσει εάν οι νομοθετικές προτάσεις σέβονται την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όμως, η Σύμβαση καθώς και η 
νομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου χρησιμεύουν ως αναφορά για την ερμηνεία 
των αντίστοιχων διατάξεων του Χάρτη. Σύμφωνα με το άρθρο του 52, παράγραφος 3, όλα τα 
δικαιώματα που αναγνωρίζονται στον Χάρτη και που αντιστοιχούν σε δικαιώματα τα οποία 
είναι αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προάσπισης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου θα πρέπει να απολαμβάνουν το λιγότερο το ίδιο επίπεδο προστασίας. 

Σε απάντηση στον ισχυρισμό σύμφωνα με τον οποίο η πρόταση παραβιάζει το δικαίωμα 
ιδιοκτησίας επιβάλλοντας νομικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων για τις υπηρεσίες εδάφους 
του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 
άρθρο 17 του Χάρτη, το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα σε ιδιοκτησία, προβλέπει ότι η 
χρήση της ιδιοκτησίας μπορεί να ρυθμίζεται από νόμο στο βαθμό που το γεγονός αυτό είναι 
αναγκαίο για το γενικό συμφέρον. Οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων είναι πάροχοι 
ουσιαστικών υποδομών. Οι αερολιμένες και οι υπηρεσίες εδάφους είναι ουσιώδεις για τη 
σωστή λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών και αποτελούν καίριο στοιχείο στην αλυσίδα 
των αερομεταφορών. Στο βαθμό που απαιτείται για το γενικό συμφέρον, η Επιτροπή μπορεί, 
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ως εκ τούτου, να προτείνει κανονισμό για τις υπηρεσίες εδάφους και τις σχετικές 
δραστηριότητες του αερολιμένα χωρίς να παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. 

Οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων που παρέχουν υπηρεσίες εδάφους έχουν ένα διπλό 
ρόλο σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών εδάφους. Αφενός, όπως όλοι οι αερολιμένες, οι 
εν λόγω φορείς διαχείρισης του αερολιμένα παρέχουν την απαραίτητη υποδομή στους 
παρόχους υπηρεσιών εδάφους ώστε να τους επιτρέψουν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους. 
Επιπλέον, αυτοί οι φορείς διαχείρισης του αερολιμένα προσφέρουν επίσης οι ίδιοι υπηρεσίες 
εδάφους και ως εκ τούτου ανταγωνίζονται με άλλους παρόχους υπηρεσιών εδάφους. Αυτός ο 
διπλός ρόλος μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων και αθέμιτο ανταγωνισμό. Για 
τον λόγο αυτόν η Επιτροπή προτείνει υποχρέωση νομικού διαχωρισμού των υπηρεσιών 
εδάφους. Αντίθετα από ό,τι αναφέρεται στη νομική γνωμοδότηση, ο νομικός διαχωρισμός δεν 
προϋποθέτει ότι ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα θα πρέπει να σταματήσει να παράσχει 
υπηρεσίες εδάφους. Ο νομικός διαχωρισμός δεν υποχρεώνει τον φορέα διαχείρισης του 
αερολιμένα να αποχωρήσει από την αγορά και δεν τον εμποδίζει να συμμετάσχει στον 
ανταγωνισμό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένοι φορείς διαχείρισης αερολιμένων έχουν 
ήδη οργανώσει τις εργασίες τους για την παροχή υπηρεσιών εδάφους σε μια ξεχωριστή 
νομική οντότητα. 

Η πρόβλεψη νομικού διαχωρισμού δεν αποτελεί επίσης διάκριση σε σχέση με άλλους 
παρόχους υπηρεσιών εδάφους. Δικαιολογείται από τον διπλό ρόλο του φορέα διαχείρισης του 
αερολιμένα. Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους δεν έχουν αυτόν τον διπλό ρόλο. 

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες δεοντολογίας, σε αντίθεση από ό,τι αναφέρεται στη νομική 
γνωμοδότηση, το άρθρο 32 της πρότασης προβλέπει ότι είναι ο φορέας διαχείρισης του 
αερολιμένα ο οποίος μπορεί να θεσπίζει τους κανόνες δεοντολογίας. 

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς ότι η πρόταση παραβιάζει την επιχειρηματική ελευθερία θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι, η εν λόγω ελευθερία δεν αποτελεί απόλυτο δικαίωμα. Σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η επιχειρηματική ελευθερία 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα, οιοιδήποτε 
περιορισμοί στην εν λόγω ελευθερία που προέρχονται από υφιστάμενη νομοθεσία μπορούν 
να δικαιολογούνται αν αντιστοιχούν σε στόχους γενικού συμφέροντος και δεν είναι 
δυσανάλογοι. Για τους λόγους που εξηγούνται ανωτέρω, που αφορούν πιθανή σύγκρουση 
συμφερόντων με αρνητικές επιπτώσεις για τις αεροπορικές εταιρίες και τους επιβάτες τους, η 
πρόταση διαχωρισμού των δραστηριοτήτων διαχείρισης των αερολιμένων από τις 
δραστηριότητες υπηρεσιών εδάφους δικαιολογείται από το γενικό συμφέρον.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της υπεργολαβίας, οι φορείς διαχείρισης του αερολιμένα απαγορεύεται 
απλά να αναθέτουν υπεργολαβικά υπηρεσίες όταν ο αριθμός των παρόχων είναι 
περιορισμένος και όπου ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα με βάση το άρθρο 11 της 
πρότασης της Επιτροπής και σε αντίθεση με άλλους παρόχους, δεν συμμετείχε στη 
διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή του παρόχου. Είναι αυτή η εξαίρεση από 
την εν λόγω διαδικασία η οποία δικαιολογεί την απαγόρευση υπεργολαβίας για τους φορείς 
διαχείρισης του αερολιμένα. Χωρίς τη σχετική απαγόρευση για ανάθεση υπεργολαβίας η 
εξαίρεση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράκαμψη της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών. 

Η Επιτροπή απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό για κρυφό στόχο της πρότασης της 
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Επιτροπής. Ένας αριθμός κρατών μελών δεν επιβάλλει κανέναν περιορισμό στον αριθμό 
παρόχων για τις υπηρεσίες εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλούμενων 
δραστηριοτήτων στους διαδρόμους στάθμευσης και τις υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης. Δεν 
παρατηρείται στα εν λόγω κράτη μέλη ότι οι αεροπορικές εταιρίες έχουν αναλάβει τον έλεγχο 
των υπηρεσιών στους διαδρόμους στάθμευσης. Το γεγονός να κατηγορείται η Επιτροπή ότι 
έχει κρυφό στόχο, δηλαδή να διευκολύνει τις αεροπορικές εταιρίες προκειμένου να 
αναλάβουν τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων στους διαδρόμους στάθμευσης δεν έχει ως 
εκ τούτου καμία βάση. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή απορρίπτει τις φερόμενες παραβιάσεις των αρχών της νομοθεσίας της ΕΕ και του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στις 16 Απριλίου 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τροποποιημένη πρόταση 
κανονισμού για τις υπηρεσίες εδάφους. Η πρόταση της Επιτροπής έχει επίσης συζητηθεί στο 
Συμβούλιο και το Συμβούλιο ενέκρινε μια γενική προσέγγιση στις 22 Μαρτίου 2013. Η 
πρόταση θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων στη συνεχιζόμενη 
νομοθετική διαδικασία. 


