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Suġġett: Petizzjoni 1372/2012 imressqa minn Edgar Stejksal, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem Betriebsrat der Fraport AG [Kunsill tax-Xogħlijiet tas-
Servizzi tal-Ajruport ta’ Frankfurt] dwar il-proposta għal regolament fuq is-
servizzi ta’ groundhandling fl-ajruporti tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tal-opinjoni li l-proposta għal regolament dwar is-servizzi ta’ 
groundhandling fl-ajruporti tal-UE għandha tiġi rtirata peress li tmur kontra numru ta’ 
prinċipji tal-liġi tal-UE. F’dan il-kuntest, jirriferi għal mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-
Assemblea Reġjonali ta’ Hessen u għal opinjoni legali mfassla minn uffiċċju legali. Jistieden 
lill-Parlament Ewropew sabiex jieħu azzjoni biex jirrifjuta l-proposta.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-petizzjonant jargumenta li l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar is-servizzi ta’ 
groundhandling fl-ajruporti tal-UE tikser numru ta’ prinċipji tal-liġi tal-UE. Il-petizzjonant
jissottometti opinjoni legali miktuba minn ditta legali. Din l-opinjoni legali hi intiża biex turi
li l-proposta tikser il-Konvenzjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet
Fundamentali u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

L-opinjoni legali targumenta li l-obbligu għal separazzjoni legali tal-attivitajiet tal-
groundhandling tal-korp ta’ ġestjoni tal-ajruport jiksru d-drittijiet għall-proprjetà u d-dritt li 
jikkompetu. L-opinjoni ssostni li d-dispożizzjonijiet proposti dwar l-istandards minimi ta’ 
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kwalità u r-regoli ta’ kondotta jiksru d-drittijiet għal-libertà tan-negozju. Il-fatt li ma hemm l-
ebda dispożizzjoni fil-proposta għall-korp ta’ ġestjoni tal-ajruport li jaġixxi bħala fornitur tal-
aħħar għażla sabiex tiġi żgurata provvista mingħajr interruzzjoni ta’ servizzi ta’ 
groundhandling fir-rampa jikser il-prinċipju ta’ effettività. Il-prinċipju ta’ non-
diskriminazzjoni huwa miksur permezz tad-dispożizzjonijiet dwar is-separazzjoni legali u s-
sottokuntrattar. Id-dispożizzjonijiet dwar l-eżenzjonijiet mill-ftuħ tas-suq jirrikjedu l-korp ta’ 
ġestjoni tal-ajruport li jwettaq xi ħaġa li hija impossibbli u għalhekk tikser il-prinċipji ta’ 
impossibbiltà prattika. 

Il-prinċipji ta’ proporzjonalità u sussidjarjetà jinkisru għaliex il-kontenut tal-proposta u l-
għażla ta’ regolament minflok direttiva jmorru lil hinn minn dak li hu meħtieġ u għaliex il-
proposta taqbad u tiċċentralizza l-poter. Fl-aħħarnett, hemm abbuż ta’ poter hekk kif il-
proposta għandha għan moħbi li mhuwiex iddikjarat u li mhuwiex oġġettiv legali. Dan huwa 
l-għan li jaqla’ billi jisforza lill-korpi ta’ ġestjoni tal-ajruport mis-suq tal-groundhandling u li
jagħti s-suq lil-linji tal-ajru. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Il-Kummissjoni ma taqbilx mal-osservazzjonijiet tal-petizzjonant u tqis li l-proposta tirrispetta 
l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

F’konformità mal-Artikolu 51(1) tagħha, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali torbot lill-
istituzzjonijiet tal-UE meta jeżerċitaw il-kompetenzi tagħhom mogħtija lilhom mit-Trattati u 
l-Kummissjoni tivvaluta l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali tal-proposti leġiżlattivi tagħha. 
Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li m’għandhiex il-kompetenzi biex tivvaluta l-konformità
tal-proposti leġiżlattivi mal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Madankollu, il-
Konvenzjoni u l-każistika tal-Qorti ta’ Strasburgu jservu bħala referenza meta jinterpretaw
dispożizzjonijiet korrispondenti tal-Karta. F’konformità mal-Artikolu 52(3) kwalunkwe dritt 
rikonoxxut fil-Karta u li jikkorrispondi għal drittijiet rikonoxxuti f’din il-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem għandhom igawdu mill-inqas l-istess livell ta’ 
protezzjoni. 

Bi tweġiba għall-allegazzjoni li l-proposta tmur kontra d-dritt għall-proprjetà minn obbligu
għal separazzjoni legali tal-attivitajiet tal-groundhandling tal-korp ta’ ġestjoni tal-ajruport, il-
Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni li l-Artikolu 17 tal-Karta, li jirrikonoxxi d-dritt għall-
proprjetà, jipprovdi li l-użu tal-proprjetà jista’ jiġi regolat bil-liġi safejn ikun meħtieġ fl-
interess pubbliku. Il-korpi ta’ ġestjoni tal-ajruport huma fornituri ta’ infrastruttura essenzjali. 
L-ajruporti u s-servizzi ta’ groundhandling huma essenzjali għall-funzjonament tajjeb tat-
trasport bl-ajru u huma funzjoni ewlenija fil-katina tal-avjazzjoni. Safejn huwa meħtieġ fl-
interess pubbliku, il-Kummissjoni tista’ għalhekk tipproponi regolament dwar is-servizzi ta’ 
groundhandling u l-attivitajiet relatati tal-ajruport mingħajr ma jiksru d-drittijiet ta’ proprjetà. 

Il-korpi ta’ ġestjoni tal-ajruport li jipprovdu servizzi ta’ groundhandling huma stess għandhom
rwol doppju li jikkonċerna l-provvista ta’ servizzi ta’ groundhandling. Min-naħa waħda, 
bħall-ajruporti kollha, dawn il-korpi ta’ ġestjoni tal-ajruport jipprovdu infrastruttura 
neċessarja għall-groundhandlers biex iħallu dawn il-groundhandlers jipprovdu s-servizzi 
tagħhom. Barra minn hekk, dawn il-korpi ta’ ġestjoni tal-ajruport joffru wkoll servizzi ta’ 
groundhandling huma stess u b’hekk jikkompetu ma’ fornituri oħra tas-servizz ta’ 
groundhandling. Dan ir-rwol doppju jista’ jwassal għal kunflitt ta’ interess u kompetizzjoni
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inġusta. Din hija r-raġuni għall-proposta tal-Kummissjoni ta’ obbligu għas-separazzjoni legali
tas-servizzi ta’ groundhandling. Kontra għal dak li huwa allegat fl-opinjoni legali, is-
separazzjoni legali ma timplikax li l-korp ta’ ġestjoni tal-ajruport għandu jieqaf jipprovdi
servizzi ta’ groundhandling. Is-separazzjoni legali ma taqlax billi tisforza lill-korp ta’ ġestjoni 
tal-ajruport ’il barra mis-suq u ma tipprevjenix lill-korp ta’ ġestjoni tal-ajruport milli 
jikkompeti. Għandu jiġi nnutat li xi korpi ta’ ġestjoni tal-ajruport diġà organizzaw in-negozju 
ta’ groundhandling tagħhom f’entità legali separata. 

Id-dispożizzjoni ta’ separazzjoni legali wkoll ma tikkostitwixxix diskriminazzjoni meta 
mqabbla ma’ fornituri oħra ta’ servizzi ta’ groundhandling. Id-dispożizzjoni hija ġġustifikata
mir-rwol doppju tal-korp ta’ ġestjoni tal-ajruport. Il-fornituri l-oħra ta’ servizzi ta’ 
groundhandling ma jkollhomx dan ir-rwol doppju. 

Fir-rigward tar-regoli ta’ kondotta, kontra dak li ġie ddikjarat fl-opinjoni legali, l-Artikolu 32 
tal-proposta jipprovdi li huwa l-korp ta’ ġestjoni tal-ajruport li jista’ jistabbilixxi regoli ta’ 
kondotta. 

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet li l-proposta tmur kontra l-libertà li jsir negozju għandu jiġi
nnutat li din il-libertà ma tikkostitwixxix dritt assolut. F’konformità mal-Artikolu 16 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali, il-libertà li jsir negozju għandha tintuża skont il-liġi nazzjonali u 
tal-Unjoni. B’mod partikolari kwalunkwe restrizzjonijiet fuq il-libertà li jirriżultaw mil-
leġiżlazzjoni fis-seħħ jistgħu jiġu ġġustifikati jekk huma jissodisfaw għanijiet ta’ interess 
pubbliku u ma jkunux sproporzjonati. Għar-raġunijiet spjegati hawn fuq li jirrigwardaw 
kunflitt ta’ interess potenzjali b’konsegwenzi negattivi għal-linji tal-ajru u l-passiġġieri
tagħhom, il-proposta għall-separazzjoni tal-attivitajiet tal-korpi ta’ ġestjoni tal-ajruport mill-
attivitajiet ta’ groundhandling hija ġġustifikata għaliex hija fl-interess pubbliku.

Dwar il-kwistjoni tas-sottokuntrattar, il-korpi ta’ ġestjoni tal-ajruport huma biss ipprojbiti
milli jissottokuntrattaw għal servizzi fejn in-numru ta’ fornituri huwa ristrett u fejn il-korp ta’ 
ġestjoni tal-ajruport, abbażi tal-Artikolu 11 tal-proposta tal-Kummissjoni u kuntrarjament 
għall-fornituri l-oħra, ma jkunx għadda mill-proċess ta’ sejħa għall-offerti għall-għażla tal-
fornitur. Hija din l-eżenzjoni mill-proċedura ta’ sejħa għall-offerti li tiġġustifika l-projbizzjoni
mis-sottokuntrattar għall-korpi ta’ ġestjoni tal-ajruport. Mingħajr il-projbizzjoni relatata għas-
sottokuntrattar din l-eżenzjoni tista’ twassal għall-evażjoni tal-proċess ta’ sejħa għall-offerti. 

Il-Kummissjoni tiċħad bil-qawwa l-allegazzjoni dwar għan moħbi tal-proposta tal-
Kummissjoni. Numru ta’ Stati Membri ma jimponu l-ebda limitazzjoni fuq in-numru ta’ 
fornituri għall-provvista ta’ servizzi ta’ groundhandling, inkluż għal dawk hekk imsejħa 
servizzi tar-rampa, u fuq self-handling. Ma jistax jiġi osservat f’dawn l-Istati Membri li l-linji 
tal-ajru jkunu ħadu kontroll tas-servizzi tar-rampa. L-akkuża lejn il-Kummissjoni li għandha 
għan moħbi sabiex tħejji t-triq għal-linji tal-ajru sabiex jiksbu kontroll tal-attivitajiet kollha
tar-rampa għalhekk mhijiex fondata. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tiċħad l-allegat ksur tal-prinċipji tal-liġi tal-UE u tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

Fis-16 ta’ April 2013 il-Parlament Ewropew ivvota għal proposta emendata għal regolament
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dwar is-servizzi ta’ groundhandling. Il-proposta tal-Kummissjoni ġiet diskussa wkoll fil-
Kunsill u l-Kunsill adotta approċċ ġenerali fit-22 ta’ Marzu 2013. Il-proposta se tkun soġġetta 
għal aktar negozjati fil-proċess leġiżlattiv kontinwu. 


