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Betreft: Verzoekschrift 1372/2012, ingediend door Edgar Stejksal (Duitse nationaliteit), 
namens de Betriebsrat der Fraport AG [Ondernemingsraad van de 
dienstverrichters van de luchthaven van Frankfurt], over het voorstel voor een 
verordening inzake de grondafhandelingsdiensten op luchthavens in de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat het voorstel voor een verordening inzake 
grondafhandelingsdiensten op luchthavens in de EU moet worden ingetrokken omdat het 
ingaat tegen een aantal beginselen van het EU-recht. In dit verband verwijst hij naar een 
ontwerpresolutie van het regionaal parlement van de deelstaat Hessen en het juridisch advies 
van een advocatenkantoor. Hij verzoekt het Europees Parlement om maatregelen te nemen en 
het voorstel te verwerpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indiener is van mening dat het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake 
grondafhandelingsdiensten ingaat tegen een aantal beginselen van het EU-recht. Indiener 
dient een door een advocatenkantoor opgesteld juridisch advies in. Dit juridisch advies heeft 
tot doel aan te tonen dat het voorstel ingaat tegen het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

In het juridisch advies wordt gesteld dat de verplichting om de grondafhandelingsactiviteiten 
wettelijk van het beheersorgaan van de luchthaven te scheiden eigendomsrechten schendt en 



PE519.626v01-00 2/4 CM\1004021NL.doc

NL

ingaat tegen het recht op concurrentie. Er wordt geargumenteerd dat de voorgestelde 
bepalingen inzake minimumkwaliteitseisen en gedragsregels het recht van vrij 
ondernemerschap schenden. Het feit dat er in het voorstel geen bepaling is voorzien voor 
beheersorganen van luchthavens om op te treden als noodleverancier om een ononderbroken 
verlening van grondafhandelingsdiensten op het platform te verzekeren, gaat in tegen het 
beginsel van doeltreffendheid. Het beginsel van non-discriminatie wordt geschonden door de 
bepalingen inzake wettelijke scheiding en onderaanneming. De bepalingen inzake de 
vrijstellingen van opening van de markt zadelen het beheersorgaan van de luchthaven op met 
een onmogelijke taak en zijn daarom in strijd met het beginsel van praktische uitvoerbaarheid. 

De beginselen van evenredigheid en subsidiariteit worden geschonden omdat de inhoud van 
het voorstel en de keuze voor een verordening in plaats van voor een richtlijn verder gaan dan 
noodzakelijk is en tot machtsconcentratie en centralisering leiden. Ten slotte is er sprake van 
machtsmisbruik omdat het voorstel een verborgen doelstelling heeft die niet wordt vermeld en 
die niet wettelijk van aard is. Dit is de doelstelling om de beheersorganen van de luchthaven 
uit de markt van grondafhandelingsdiensten te drijven en deze markt aan de 
luchtvaartmaatschappijen toe te kennen. 

Opmerkingen van de Commissie 

De Commissie is het niet eens met de opmerkingen van de indiener en is van mening dat het 
voorstel het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie respecteert. 

Het Handvest van de grondrechten is, op grond van zijn artikel 51, lid 1, bindend voor de EU-
instellingen wanneer zij de bevoegdheden uitoefenen die aan hen toegekend zijn door de 
Verdragen, en de Commissie beoordeelt het effect van haar wetgevingsvoorstellen op de 
grondrechten. De Commissie wenst te onderstrepen dat zij niet bevoegd is om de 
overeenstemming van de wetgevingsvoorstellen met het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens te beoordelen. Het Verdrag en de jurisprudentie van het Hof van Straatsburg 
dienen echter als referentie bij de interpretatie van overeenkomstige bepalingen van het 
Handvest. In overeenstemming met artikel 52, lid 3, van het Handvest dienen alle rechten die 
in het Handvest erkend zijn en verband houden met de rechten die in het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens erkend zijn ten minste hetzelfde niveau van bescherming te 
genieten. 

In antwoord op de stelling dat het voorstel indruist tegen het eigendomsrecht door de 
verplichting de grondafhandelingsactiviteiten wettelijk te scheiden van het beheersorgaan van 
de luchthaven, wijst de Commissie erop dat artikel 17 van het Handvest, dat het recht op 
eigendom erkent, bepaalt dat het gebruik van eigendom wettelijk gereguleerd kan worden 
voor zover het algemeen belang dit vereist. De beheersorganen van luchthavens zijn 
aanbieders van essentiële infrastructuur. Luchthavens en grondafhandelingsdiensten zijn van 
essentieel belang voor de goede werking van het luchtvervoer en spelen een sleutelrol in de 
luchtvaartketen. Voor zover het algemeen belang dit vereist, mag de Commissie dus een 
verordening inzake grondafhandelingsdiensten en gerelateerde activiteiten van de luchthaven 
voorstellen zonder dat eigendomsrechten worden geschonden. 

Beheersorganen van luchthavens die zelf grondafhandelingsdiensten verrichten hebben een 
dubbele rol in de levering van grondafhandelingsdiensten. Enerzijds, zoals het geval is op alle 
luchthavens, verstrekken deze beheersorganen van luchthavens de nodige infrastructuur aan 
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grondafhandelaars, zodat deze hun diensten kunnen verlenen. Daarnaast bieden deze 
beheersorganen van luchthavens ook zelf grondafhandelingsdiensten aan en concurreren zij 
daarbij met andere verrichters van grondafhandelingsdiensten. Deze dubbele rol kan leiden tot 
een belangenconflict en oneerlijke concurrentie. Dit is de reden voor het voorstel van de 
Commissie voor een verplichting tot wettelijke scheiding van de grondafhandelingsdiensten. 
In tegenstelling tot wat in het juridisch advies wordt gesteld, houdt de wettelijke scheiding 
niet in dat het beheersorgaan van de luchthaven moet stoppen met het verlenen van 
grondafhandelingsdiensten. Een wettelijke scheiding drijft het beheersorgaan van de 
luchthaven niet uit de markt en verhindert een beheersorgaan van de luchthaven niet om te 
concurreren. Hierbij moet opgemerkt worden dat sommige beheersorganen van luchthavens 
hun grondafhandelingsdiensten hebben ondergebracht in een afzonderlijke rechtspersoon. 

De bepaling inzake wettelijke scheiding houdt ook geen discriminatie in van andere 
verrichters van grondafhandelingsdiensten. De bepaling wordt gerechtvaardigd door de 
dubbele rol van het beheersorgaan van de luchthaven. Andere verrichters van 
grondafhandelingsdiensten hebben deze dubbele rol niet. 

Wat betreft de gedragsregels bepaalt artikel 32 van het voorstel, in tegenstelling tot wat wordt 
beweerd in het juridisch advies, dat het beheersorgaan van de luchthaven gedragsregels mag 
voorschrijven. 

Met betrekking tot de stelling dat het voorstel het recht om handel te drijven schendt, moet 
worden opgemerkt dat die vrijheid geen absoluut recht is. Volgens artikel 16 van het 
Handvest voor grondrechten moet de vrijheid van ondernemerschap worden uitgeoefend in 
overeenstemming met het recht van de Unie en de nationale wetgeving. Met name 
beperkingen van die vrijheid die voortvloeien uit de huidige wetgeving kunnen 
gerechtvaardigd zijn als zij overeenstemmen met doelstellingen van algemeen belang en als 
zij niet onevenredig zijn. Omwille van de hierboven uiteengezette redenen, die verband 
houden met een mogelijk belangenconflict met negatieve gevolgen voor 
luchtvaartmaatschappijen en hun passagiers, wordt het voorstel om de beheersactiviteiten van 
de luchthaven te scheiden van grondafhandelingsactiviteiten gerechtvaardigd omdat dit in het 
algemeen belang is.

Wat betreft het thema van onderaanneming is het voor beheersorganen van luchthavens enkel 
verboden om onderaannemingen aan te gaan voor diensten wanneer het aantal 
dienstverrichters beperkt is en het beheersorgaan van de luchthaven, op basis van artikel 11 
van het voorstel van de Commissie en in tegenstelling tot de andere dienstverrichters, geen 
aanbestedingsprocedure voor de selectie van de dienstverrichter heeft moeten doorlopen. Het 
is deze vrijstelling van de aanbestedingsprocedure die het verbod op onderaanneming voor 
beheersorganen van luchthavens rechtvaardigt. Zonder het gerelateerde verbod op 
onderaanneming zou deze vrijstelling kunnen leiden tot omzeiling van het 
aanbestedingsproces. 

De Commissie verwerpt nadrukkelijk de aantijging dat het voorstel een verborgen doelstelling 
zou hebben. Een aantal lidstaten legt geen beperkingen op aan het aantal verrichters van 
grondafhandelingsdiensten, waaronder de zogenaamde platformdiensten, en op 
zelfafhandeling. In deze lidstaten is er geen sprake van dat de luchtvaartmaatschappijen de 
controle over de platformdiensten hebben overgenomen. De beschuldiging aan het adres van 
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de Commissie dat zij een verborgen doelstelling heeft om voor luchtvaartmaatschappijen de 
weg vrij te maken voor het verkrijgen van de controle over alle platformdiensten, is daarom 
ongegrond. 

Conclusie

De Commissie verwerpt de vermeende inbreuken op de beginselen van het EU-recht en het 
Handvest voor grondrechten van de Europese Unie. 

Op 16 april 2013 heeft het Europees Parlement gestemd over een aangepast voorstel voor een 
verordening inzake grondafhandelingsdiensten. Het voorstel van de Commissie is ook 
besproken in de Raad, en de Raad heeft op 22 maart 2013 een algemene aanpak goedgekeurd. 
In de loop van het wetgevingsproces zal nog verder worden onderhandeld over het voorstel. 


