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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1372/2012, adresată de Edgar Stejksal, de cetățenie germană, în numele 
„Betriebsrat der Fraport AG” (Consiliul de lucrări al Serviciilor Aeroportului din 
Frankfurt), privind propunerea de regulament privind serviciile de handling la sol 
în aeroporturile din Uniune

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că propunerea de regulament privind serviciile de handling la sol în 
aeroporturile din Uniune ar trebui retrasă întrucât contravine unei serii de principii din 
legislația UE. Acesta face referire, în această privință, la o propunere de rezoluție a Adunării 
regionale din Hessen și la un aviz juridic emis de un cabinet de avocați. Petiționarul solicită 
Parlamentului European să ia măsuri în sensul respingerii propunerii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționarul argumentează că propunerea Comisiei de regulament privind serviciile de 
handling la sol în aeroporturile din UE încalcă o serie de principii din legislația UE. 
Petiționarul prezintă un aviz juridic emis de un cabinet de avocați. Scopul respectivului aviz 
juridic este să demonstreze că propunerea încalcă Convenția europeană a drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Avizul juridic argumentează că obligația de separare juridică a activităților de handling la sol 
față de organismul de gestionare al aeroportului ar încălca drepturile de proprietate și dreptul 
de a concura. Argumentează că dispozițiile propuse de standard de calitate minime și normele 
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de conduită încalcă drepturile la libertatea de a desfășura o activitate comercială. Faptul că în 
propunere nu există nicio dispoziție ca organismul de gestionare al aeroportului să acționeze 
ca furnizor ultim pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a serviciilor de handling la sol pe 
platformă încalcă principiul eficacității. Principiul nediscriminării este încălcat prin 
dispozițiile privind separarea juridică și subcontractarea. Dispoziția privind scutirile de la 
deschiderea pieței impun organismului de gestionare al aeroportului să realizeze ceva ce este 
imposibil și, prin urmare, încalcă principiile imposibilității practice. 

Principiile proporționalității și subsidiarității sunt încălcate întrucât conținutul propunerii și 
alegerea unui regulament în locul unei directive depășesc ceea ce este necesar, propunerea 
acaparând și centralizând puteri. În cele din urmă, există un abuz de putere, întrucât 
propunerea are un obiectiv ascuns care nu este declarat și care nu este un obiectiv legal. 
Aceste obiectiv este să forțeze organismele de gestionare ale aeroporturilor să iasă de pe piața 
serviciilor de handling la sol și să ofere această piață companiilor aeriene. 

Observațiile Comisiei 

Comisia nu împărtășește observațiile petiționarului și consideră că propunerea respectă Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

În conformitate cu articolul 51 alineatul (1), Carta drepturilor fundamentale este obligatorie 
pentru instituțiile UE atunci când își exercită competențele conferite lor prin tratate, iar 
Comisia evaluează impactul propunerilor sale legislative asupra drepturilor fundamentale. 
Comisia dorește să sublinieze că nu are competențe pentru a evalua conformitatea 
propunerilor legislative cu Convenția europeană a drepturilor omului. Cu toate acestea, 
convenția și jurisprudența Curții de la Strasbourg servesc ca referință la interpretarea 
dispozițiilor corespondente din cartă. În conformitate cu articolul 52 alineatul (2), orice drept 
recunoscut de cartă și corespunzător drepturilor recunoscute în Convenția europeană a 
drepturilor omului ar trebui să se bucure cel puțin de același nivel de protecție. 

Ca răspuns la afirmațiile că propunerea încalcă dreptul la proprietate prin obligarea la o 
separare juridică a activităților de handling la sol față de organismul de gestionare al 
aeroportului, Comisia atrage atenția că articolul 17 din cartă, care recunoaște dreptul la 
proprietate, prevede că folosința proprietății poate fi reglementată prin lege în măsura în care 
este necesar pentru interesul general. Organismele de gestionare ale aeroporturilor sunt 
furnizori de infrastructură esențială. Aeroporturile și serviciile de handling la sol sunt 
esențiale pentru funcționarea adecvată a transportului aerian, deținând o funcție-cheie în 
sectorul aviatic. În măsura în care este necesar pentru interesul general, prin urmare, Comisia 
poate propune un regulament privind serviciile de handling la sol și activitățile conexe de pe 
aeroport fără a încălca drepturile de proprietate. 

Organismele de gestionare ale aeroporturilor care furnizează însele servicii de handling la sol 
au un rol dublu în ceea ce privește furnizarea de servicii de handling la sol. Pe de o parte, ca 
în toate aeroporturile, organismele de gestionare ale aeroporturilor pun la dispoziția 
furnizorilor de servicii de handling la sol infrastructura necesară pentru a le permite acestora 
să își furnizeze serviciile. În plus, organismele de gestionare ale aeroporturilor oferă, de 
asemenea, chiar ele servicii de handling la sol și, astfel, concurează cu alți furnizori de servicii 
de handling la sol. Acest rol dublu poate duce la un conflict de interese și la concurență 
neloială. Acestea este motivul pentru care Comisia propune o obligație de separare juridică a 
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serviciilor de handling la sol. Contrar afirmațiilor din avizul juridic, separarea juridică nu 
implică oprirea furnizării de servicii de handling la sol de către organismul de gestionare al 
aeroportului. Separarea juridică nu forțează organismul de gestionare al aeroportului să iasă 
de pe piață și nu împiedică un organism de gestionare al aeroportului să concureze. Trebuie 
observat că unele organisme de gestionare ale aeroporturilor și-au organizat deja activitatea 
economică de handling la sol în cadrul unei persoane juridice separate. 

Dispoziția privind separarea juridică nici nu constituie o discriminare în comparație cu alți 
furnizori de servicii de handling la sol. Dispoziția este justificată de rolul dublu al 
organismului de gestionare al aeroportului. Alți furnizori de servicii de handling la sol nu au 
acest rol dublu. 

În ceea ce privește normele de conduită, contrar afirmațiilor din avizul juridic, articolul 32 din 
propunere prevede că organismul de gestionare al aeroportului poate stabili norme de 
conduită. 

În ceea ce privește afirmațiile că propunerea încalcă libertatea de a desfășura o activitate 
comercială, trebuie observat că respectiva libertate nu este un drept absolut. În conformitate 
cu articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale, libertatea de a desfășura o activitate 
comercială este folosită în conformitate cu legislația națională și a Uniunii. În special, orice 
restricție a respectivei libertăți care decurge din legislația în vigoare poate fi justificată dacă 
aceasta corespunde obiectivelor de interes general și nu este disproporționată. Din motivele 
explicate mai sus, care privesc un potențial conflict de interese cu efecte negative asupra 
companiilor aeriene și asupra călătorilor lor, propunerea de separare juridică a activităților de 
gestionare de activitățile de handling la sol este justificată, fiind în interesul general.

În ceea ce privește problema subcontractării, organismelor de gestionare ale aeroporturilor le 
este interzis numai să subcontracteze pentru servicii în cazul cărora numărul de furnizori este 
limitat, iar organismul de gestionare al aeroportului, în temeiul articolul 11 din propunerea 
Comisiei și contrar celorlalți furnizori, nu a fost supus procesului de licitație pentru selectarea 
furnizorului. Această scutire de la procesul de licitație justifică interdicția de a subcontracta 
pentru organismele de gestionare  ale aeroporturilor. Fără interdicția aferentă de 
subcontractare, această scutire ar putea duce la evitarea procesului de licitație. 

Comisia dezaprobă cu fermitate acuzația privind un obiectiv ascuns al propunerii Comisiei. O 
serie de state membre nu impun nicio limitare a numărului de furnizori pentru serviciile de 
handling la sol, inclusiv pentru așa-numitele servicii la sol, și a autoasistenței. Nu se poate 
observa în aceste state membre că preluarea controlului asupra serviciilor la sol de către 
companiile aeriene. Prin urmare, acuzația potrivit căreia Comisia are un obiectiv ascuns de a 
deschide calea companiilor aeriene înspre preluarea controlului asupra tuturor activităților la 
sol este nefundamentată. 

Concluzie

Comisia respinge presupusele încălcări ale principiilor din legislația UE și din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

La 16 aprilie 2013, Parlamentul European a votat o propunere modificată de regulament 
privind serviciile de handling la sol. Propunerea Comisiei a fost discutată și în Consiliu, iar la 
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22 martie 2013, Consiliul a adoptat o abordare generală. Propunerea va face obiectul unor 
negocieri suplimentare în cadrul procesului legislativ din continuare. 


